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Voorbericht
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Dit nieuwe deel van Multatuli's Brieven en Dokumenten volgt het vorige op een
afstand van meer dan vijftien jaar. Dat is even betreurenswaardig als onherroepelijk,
het is echter niet onverklaarbaar. Er zijn aanwijsbare redenen en oorzaken, te veel
zelfs om ze hier volledig te bespreken. Maar ik heb geen behoefte erover te zwijgen;
ook beperkt tot enkele hoofdzaken kunnen ze dienen om misverstanden te vermijden.
De voornaamste reden is wel deze, dat het mij niet verantwoord leek een boek te
publiceren waarvan ik tevoren wist hoe zeer het zou tekortschieten in wetenschappelijk
niveau. De zin van onze editie ligt immers hierin, dat ze alle vorige overtreft in
volledigheid, betrouwbaarheid en systematische ordening van het beschikbare
materiaal. Om bij een werk van deze omvang die normen onverzwakt te kunnen
handhaven, is het een absolute voorwaarde dat men in staat is zich er langdurig en
volledig aan te wijden.
In de jaren '50 hebben wij alles op alles gezet om bij de Max Havelaar-herdenking
in mei 1960 zoveel mogelijk gereed te hebben, ook al moest de achturendag vaak
tweemaal per etmaal w_rden toegepast. Maar in de jaren '60 verloor het
hoogleraarschap in een hoofdvak met vele honderden studenten het laatste marginale
restje vrije tijd, mede doordat de sprongsgewijs toenemende universitaire
verplichtingen en ontwrichtingen het onderwijs moeilijk maakten en het onderzoek
vrijwel onmogelijk.
Aanvankelijk heb ik gemeend dat het inschakelen van bevoegde hulp tot een
oplossing zou kunnen leiden, en door het toekennen van een aanvullende subsidie
is de Rijksoverheid mij terwille geweest. De heer E. Braches, destijds hoofd van de
afdeling Dokumentatie aan het Instituut voor Neerlandistiek te Amsterdam en dus
een van mijn naaste medewerkers, heeft de opdracht aanvaard en de
kopij-in-de-grondverf zichtbaar dichter bij de voltooiing gebracht; maar ook hij kon
niet persklaar maken wat er niet was. En toen men
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hem een functie aanbood bij de universiteitsbibliotheek te Leiden, stond ik opnieuw
oog in oog met de verontrustende realiteit van een half-klaar stuk werk. Inziende dat
ik niet vóor mijn pensionering in staat zou zijn de noodzakelijke tijd en aandacht vrij
te maken voor wat ik als een ereschuld beschouw, heb ik per 1 januari 1973 ontslag
gevraagd als hoogleraar. Het voltooien van dit deel bevestigt voor mij de juistheid
van mijn besluit.
Toch is dit nog maar de halve waarheid: de andere helft betreft de eindelijke
totstandkoming van het Multatuli-Museum. De rijke collectie Multatuliana, zowel
handschriften als boeken, brochures, knipsels en portretten, had jarenlang onderdak
gevonden in de U.B. aan het Singel. Daar hebben Du Perron en ik elkaar in de vroege
herfst van 1939 het eerst ontmoet. Kort na de bevrijding is door de samenstellers van
de Volledige Werken dit materiaal globaal geordend, maar voor we verder konden
gaan, maakte de ingrijpende verbouwing van de U.B. het noodzakelijk ons hele bezit
voorlopig op te bergen.
Inmiddels had de gemeente Amsterdam Multatuli's geboortehuis aangekocht met
de uitdrukkelijke verplichting er een Multatuli-Museum te vestigen. Daar zou de
collectie Multatuliana worden ondergebracht en definitief geordend. Ik heb altijd
verwacht dat er dan belangrijk materiaal aan het licht zou komen waarvan de
aanwezigheid op grond van verspreide citaten kon worden vermoed. De feiten hebben
mij gelijk gegeven, eerder en royaler dan ik had durven hopen. Toen in het begin
van 1975 na meer dan tien jaar zinloos uitstel het Multatuli-Museum dank zij een
gift van particuliere zijde eindelijk kon worden ingericht, kwam éen der Kopieboeken
van de uitgever d'Ablaing te voorschijn, dat noch bij de boeken, noch bij de
handschriften te vinden was geweest. Het lag in een doos met verenigingspapieren
die met andere dozen opzij was gezet, door wie dan ook, wanneer dan ook. Het
terugvinden van dit boek met z'n tientallen gegevens, juist inzake de periode van
deel XI, heeft ons bevrijd van het ontmoedigende gevoel met werk te moeten volstaan
dat binnen een paar jaar of mogelijk binnen een paar weken zou blijken onvolwaardig
te zijn.
Trouwens ook in andere opzichten heeft de totstandkoming van het
Multatuli-Museum ons nieuwe mogelijkheden verschaft die mede aan de uitgave
van de Volledige Werken ten goede zullen komen.
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Bovendien blijken er in de voorbije vijftien jaar onbekende Multatuliana uit particulier
bezit in openbaar bezit te zijn overgegaan en aldus bereikbaar geworden. Vandaar
dat ik dit voorbericht schrijf in een opgewekter stemming dan waartoe ik ooit sinds
1960 in staat zou zijn geweest.
Die opgewektheid echter mag ons niet doen vergeten dat deel XI een van de
moeilijkste perioden uit Multatuli's leven betreft, bijzonder moeilijk voor hemzelf,
moeilijk ook voor de literair-historische bewerker. De vroeger gedrukte brieven
bleken bij vergelijking met de handschriften hoogst fragmentarisch te zijn, zowel
naar inhoud als naar aantal. Mimi immers heeft in haar uitgaven de jaren 1864 en
1865 vrijwel overgeslagen. Wat nu verschijnt is dus veel omvangrijker dan wat eerder
in boek of tijdschrift beschikbaar is geweest, mede omdat het voor een juiste
beoordeling - bijv. van de verhouding tot de uitgever d'Ablaing van Giessenburg nodig was verscheidene brieven aan en zelfs over Multatuli op te nemen. In deze
categorie valt ook de gehele correspondentie van Tine met Stéphanie Etzerodt, zoals
die in 1895 door Julius Pée is uitgegeven: een boekje dat langzamerhand even
onvindbaar is geworden als de originelen. De grootste uitbreiding is echter ontstaan,
doordat ook de befaamde maar nooit herdrukte artikelen ‘Van den Rijn’ hier onverkort
zijn opgenomen. Het ontlenen aan oudere publikaties ingeval de autograaf niet werd
teruggevonden, is soms onvermijdelijk gebleken. Daar voor de juistheid van tekst
en datering dan niet kan worden ingestaan, is zo'n brief gemarkeerd door een
waarschuwend sterretje bij de datum.
Enig voorbehoud, maar van geheel andere aard, moet ook worden gemaakt ten
aanzien van talrijke brieven en vooral briefjes waarop geen enkele of slechts een
zeer vage dagaanduiding te vinden is en die toch zo goed mogelijk moesten worden
ingevoegd waar ze pasten binnen de situatie van de auteur. Maar feiten zoals acute
geldnood, ontoereikende drukproeven en politieke illusies zijn in Multatuli's leven
te vaak voorgekomen om veel houvast te verschaffen. Onjuiste datering door anderen,
soms in druk, soms op de handschriften, tot zoiets als 31 juni toe, heeft de ordening
vaak nog bemoeilijkt. Ik heb de overtuiging dat het thans bereikte resultaat hoogstens
nog in détails verbeterd zal kunnen worden, al blijven aanvullingen, bijv. door het
terugvinden van onbekend gebleven materiaal, altijd mogelijk.
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Meer dan eens heb ik mij afgevraagd, of de wanverhouding tussen het belang van
enig papiertje op zichzelf en de tijd nodig om het zo goed mogelijk te dateren, wel
verantwoord was. Maar er is éen overweging die mij heeft verhinderd de korter en
gemakkelijker weg in te slaan van zoiets maar weg te laten: niét de gedachte dat elke
snipper handschrift van Multatuli onvervangbaar zou zijn; wél de overtuiging dat de
lezer recht heeft op de zekerheid dat er niets is achtergehouden. Juist na de vroegere,
onvolledige en zelden objectieve publikaties, is die zekerheid een eerste eis.
De biografische gegevens aan het einde van dit deel zijn, krachtens een
literair-historische opdracht van rijkswege, bijeengebracht door Henri A. Ett. Hem
en de andere medewerkers ben ik erkentelijk voor hun begrip en hun geduld. Mijn
dank gaat ook uit naar de beheerders van bibliotheken, archieven en letterkundige
musea, hier en in Vlaanderen, die mij behulpzaam zijn geweest.
Garmt Stuiveling
Hilversum, 2 maart 1976
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Nota
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Bij verwijzing naar de uitgaven waaraan enige tekst moest worden ontleend, is gebruik
gemaakt van de volgende korte aanduidingen:
Brieven VI: Brieven van Multatuli. Bydragen tot de kennis van zyn leven.
Gerangschikt en toegelicht door Mevr. Douwes Dekker, Geb. Hamminck
Schepel. 1862-1863. - Amsterdam W. Versluys, 1892.
Brieven VII: idem. Multatuli-Busken Huet 1866. - idem 1893.
Brieven VIII: idem. Multatuli-Busken Huet 1867. - idem 1893.
Brieven WB VI: Multatuli. Brieven. Bydragen tot de Kennis van zyn Leven
gerangschikt en toegelicht door M. Douwes Dekker-Hamminck Schepel. Tweede
herziene uitgaaf. Zesde deel. 1912. Uitgegeven door de Maatschappij voor goede
en goedkoope Lectuur. Amsterdam.
Brieven WB VII: idem. Zevende deel.
Brieven WB VIII: idem. Achtste deel.
Pée Tine: Brieven van Mevrouw E.H. Douwes Dekker-Van Wijnbergen aan
Mejuffrouw Stéphanie Etzerodt, later Mevrouw Omboni. Met een schrijven van
de laatste en enkele aanteekeningen uitgegeven door Dr. Julius Pée.
's-Gravenhage Martinus Nijhoff 1895.

De vier Kopieboeken met de uitgaande tekst van R.C. d'Ablaing van Giessenburg,
zowel inzake zijn buitenlandse boekhandel als zijn uitgeverij onder de firmanaam
R.C. Meijer, werden als bron beschouwd en de teksten daaraan ontleend zijn dus
ook zonder sterretje afgedrukt, hoewel het hier afschriften betreft die niet altijd door
d'Ablaing zelf maar kennelijk vaak door bedienden zijn vervaardigd. Er is overigens
met deze kopieboeken iets vreemds aan de hand: ze zijn niet gelijk van omvang, nr.
3 is véel dunner, en ze sluiten chronologisch niet bij elkaar aan. Toch maakt het niet
de indruk, dat er een systematisch onderscheid is in de aard van de correspondentie.
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Vooral in de franse teksten zitten veel fouten; maar liever word ik van slordigheid
verdacht, dan verplicht telkens sic te drukken.
De delen omvatten de navolgende perioden:
Kopieboek 1: van 23 oktober 1857 tot en met 23 maart 1864;
Kopieboek 2: van 8 juli 1862 tot en met 30 september 1863;
Kopieboek 3: van 26 maart 1864 tot en met 2 september 1868;
Kopieboek 4: van 15 maart 1866 tot en met 12 maart 1867.
De aandacht wordt voorts gevestigd op de volgende punten:
Mimi: aanduiding van Maria Frederika Cornelia Hamminck Schepel, van 1875
af de tweede echtgenote van Eduard Douwes Dekker.
Multatuli: aanduiding van Eduard Douwes Dekker.
Stéphanie: aanduiding van Tine's vriendin Stéphanie Omboni-Etzerodt.
Tine: aanduiding van Everdina Huberta Douwes Dekker-van Wijnbergen, de
eerste echtgenote van Eduard Douwes Dekker, overleden 1874.
A.M.V.C: Archief en Museum van het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen.
I.I.S.G.: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.
K.B.: Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage.
L.M.: Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, 's-Gravenhage.
M.M.: Multatuli-Museum, sinds 1 maart 1975 gevestigd Korsjespoortsteeg 20,
Amsterdam.
U.B.: Universiteitsbibliotheek; met vermelding van de plaats.
V.W.: Volledige werken van Multatuli (Amsterdam 1950 etc.); met vermelding
van het deel.
Typografie: in de teksten is niet gepoogd het origineel met typografische
middelen na te bootsen. De tekst is diplomatisch afgedrukt, met dien verstande
dat bij de punten iedere reeks is weergegeven door een drietal, en bij de streepjes
iedere reeks door een tweetal. Indien een punt aan het einde van een zin, dus
bijv. vóor een nieuwe hoofdletter, ontbreekt, is deze stilzwijgend toegevoegd.
Wanneer gebruik is gemaakt van een authentieke tekst, wordt geen enkele
eerdere publikatie vermeld.
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Aanvullingen op het jaar 1861
[22 februari 1861
Brief van Multatuli aan Jansen]
22 februari 1861
Brief van Multatuli aan de heer Jansen. Ongedateerd. Dubbel velletje postpapier,
tot onderaan blz. 3 beschreven. (L.M. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
De schuld betreft een vordering van de firma Hoboken inzake de overtocht van
de familie Douwes Dekker naar Java, mei 1855.
Voor de datering van de onderstaande brief en de gang van zaken te Rotterdam
zie VW X, blz. 396-399.
WelEdHeerJansen Rottm
Geachte Heer Jansen! Tot mijn grooten spijt ben ik onverwacht genoodzaakt
schriftelijk afscheid van U te nemen. Mijn plan was geweest eenige weken in
Rotterdam te blijven om een werk te schrijven en zie heden morgen werd ik
alleronaangenaamst verrast door een envoyé van een groot handelshuis alhier aan 't
welk ik geld schuldig ben, en dat naar aanleiding mijner annonce van gisteren zich
haastte mij optezoeken om Inzage te nemen van de stukken die ik aanhaalde ten einde de zekerheid te erlangen
dat ik wel wis en zeker in mijn regt ben? Volstrekt niet!
Men kwam mij manen om mijne schuld te betalen hetgeen ten klaarste bewijst dat
Droogstoppel niet gestikt is maar integendeel bijzonder goed op de zaken past.
Hoe het zij. In mijne zeer gedrukte positie heb ik kalmte en loisir noodig, en dat
is onmogelijk als men mij komt harceleren over zulke dingen.
Het is daarom dat ik Rottm verlaat. Ik weet niet waarheen ik gaan zal. Ik zoek een
plekje waar ik eenigen tijd rust kan vinden om mijne zaak te bepleiten.
Ik bedank U zeer voor de mij bewezen beleefdheden en beveel mij zeer aan in
Uwe vriendschappelijke herinnering.
Vrijdag middag
Douwes Dekker
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[4 mei 1861
Advertentie in de Ned. Spectator]
4 mei 1861
Advertentie in De Nederlandsche Spectator. (M.M.)
OVERSTROOMING IN NEDERLANDSCH OOST-INDIE.
Stad- en Landgenooten!
De laatst aangekomen Mail bragt ons de hartverscheurende bijzonderheden aan
van de ramp, die de bewoners van Midden-Java getroffen heeft. Honderde menschen
vonden hun graf in den watervloed of stierven van honger, fortuinen zijn vernield
van Landgenooten, die daarvoor jaren lang ijverig werkten!
Als Nederlanders, die beseffen wat Indië voor het Vaderland is, zal ieder gaarne
een offer brengen, dat niet alleen door menschenliefde geboden, maar ook door
dankbaarheid dringend gevorderd wordt. Of is niet Java de mildvloeijende bron,
waardoor onder duizenden onzer Landgenooten, middelijk of onmiddelijk welvaart
wordt verspreid; waar velen onzer dierbaarste betrekkingen de onbekrompenste
gastvrijheid genieten, maar vooral, waar men steeds getoond heeft krachtdadige hulp
te bieden, als uit Nederland een noodkreet werd vernomen.
Ten einde iedereen op te wekken om een klein offer te brengen, riep de
Ondergeteekende de hulp in van den Schrijver van den
M A X H AV E L A A R ,
met dit gunstig gevolg, dat hij ter Perse heeft kunnen leggen een Werkje,
getiteld:
‘WIJS MIJ DE PLAATS WAAR IK GEZAAID HEB!’
door
MULTATULI.
Uitgegeven ten behoeve der Noodlijdenden door de Overstrooming in
Nederlandsch Indië.
De Prijs is ZESTIG CENTS, te betalen bij afgifte van het Werkje. Ik vlei mij, dat
duizende handteekeningen de lijsten die bij alle Boekhandelaren ter teekening liggen,
zullen vullen en daardoor aan Indië een bewijs leveren, hoe groot de sympathie is,
die wij voor onze Indische Broeders gevoelen.
Rotterdam, 1 Mei 1861.
H. NIJGH, Uitgever.
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Aan ieder voorstander van de belangen onzer Koloniën, die de Inteekening voor
opgemeld doel zou willen bevorderen, zal op aanvrage terstond de noodige lijsten
van Inteekening franco worden toegezonden.

[14 mei 1861
Bespreking van Multatuli's brochure]
14 mei 1861
Anonieme bespreking van Multatuli's brochure in het Algemeen Handelsblad.
(Knipsel M.M.)
De zoogenaamde watersnoodlitteratuur is weder met eene bijdrage vermeerderd. Het
is een klein boekje van Multatuli, getiteld: Wijs mij de plaats waar ik gezaaid heb,
en uitgegeven ten behoeve der noodlijdenden door de overstrooming in Nederlandsch
Indie bij den boekhandelaar H. Nijgh te Rotterdam. Het stukje is blijkbaar in haast
geschreven om aan het aanzoek van den uitgever te voldoen en levert, wanneer men
het in zijn geheel beschouwt, ruime stof tot critiek op. Ook komen daarin eenige
uitboezemingen voor, die men liever zou missen en toch gevoelt men zich geneigd
den schrijver zijne eigenaardigheden te vergeven om de schoone bladzijden, die men
in zijn geschrift aantreft. Er zijn in dit kleine boekje even als in den Max Havelaar
verscheidene plaatsen, die eene werkelijke letterkundige waarde hebben, b.v. de
beschrijving van het feest in het bamboezen hutje van den Javaan en van de
overstrooming (banjir), die de feestvierenden verstrooit en in de golven doet
omkomen. Wie het boekje koopt, verrigt eene goede daad en verschaft zich tevens
eene aangename lectuur.

[16 mei 1861
Verslag van de rechtszitting]
16 mei 1861
Verslag van de rechtszitting van 15 mei in de Amsterdamsche Courant. (Knipsel
M.M.)

Regtszaken
De tusschen den heer E. Douwes Dekker en mr. J. van Lennep reeds vroeger in de
dagbladen aangekondigde regtzaak werd heden bij de arrond.-regtb. (eerste kamer)
behandeld. De regtbank was zamengesteld uit de heeren mrs. Gülcher, Wildschut en
van Wensen, terwijl de heer mr. G.H. Backer de plaats van het O.M. bekleedde.
Onderscheidene andere leden der regtbank, vele leden der balie en een aantal
belangstellenden woonden de zitting bij.
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Het verschil tusschen partijen betreft het veel gelezen boek Max Havelaar of de
koffijveilingen der nederlandsche Handelmaatschappij, door den eischer onder den
naam van multatuli geschreven. Voor den eischer, den heer Dekker, (voor wien de
heer F.E. Dammers als prokureur okkupeerde) pleitte de heer mr. J.G.A. Faber;
terwijl de heer mr. J.C. de Koning voor den gedaagde mr. J. van Lennep (prok.
Luber), het woord voerde.
Het is niet wel mogelijk de pleidooijen, zelfs niet bij verkorting, naar eisch terug
te geven. Wij bepalen ons dan ook die in substantie mede te deelen, na nog even
aangestipt te hebben, dat de tusschen partijen gevoerde korrespondentie, bepaaldelijk
de brieven van den gedaagde, van geest en vernuft tintelen.
Mr. Faber zeide bij het begin zijner voordragt, dat de eischer, op zijn verzoek
eervol ontslagen assistent-resident, onbekend was op letterkundig terrein. Hij kwam
door eenen anderen regtsgeleerde tot den gedaagde, die, zijn werk lezende, dit een
meesterstuk noemde en alleen in overweging gaf de data weg te laten; het krasse
slot, ligt aan wraakzucht toe te schrijven, te laten varen en hier en daar het rijm wat
te wijzigen. De eischer wees verder op het slot eener missive van den ged., waarin
deze schrijft, dat de eischer het werk niet om niet moest geven, maar dat hij ged. zich
sterk maakte hem behoorlijke voordeelen te bezorgen, indien de eischer den gedaagde
carte blanche wilde laten. Naar aanleiding daarvan teekende de eischer te Brussel
eene verklaring, dat hij het kopijregt over de Max Havelaar aan den gedaagde afstond,
zijnde de ondergeteekende daarvoor naar genoegen en volkomen voldaan. Thans nu
de ged. weigert eene goedkope volkseditie te doen uitgeven, ziet de eischer zich
verpligt zijne regten tegen den ged. te doen gelden. Deze is toch volgens hem, geen
eigenaar van het werk, maar slechts lasthebber, en is des gedagvaard tot rekening en
verantwoording.
Pleiter ging nu over tot zijn juridiek betoog, strekkende dat:
a. Er geen koop en verkoop bestond, omdat f 1200, door den ged. betaald, niet
strekten als koopprijs, maar in de brieven gelden voor hulpbetoon. Ook is de
brusselsche verklaring niet voor f 1200 geregistreerd.
b. Hier was mandaat, enkel en alleen om met een uitgever te handelen, waartoe
de gedaagde carte blanche had verzocht. Pleiter wees op de correspondentie, waaruit
hij afleidde, dat de heer van Lennep
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steeds den eischer als eigenaar zou hebben beschouwd en verklaard zou hebben het
belang van den eischer alleen op het oog te hebben. De heer van Lennep deed, volgens
eischer, niets dan de uitgave te bezorgen.
c. De slotwoorden der akte geen gevolg in regten kunnen hebben. Dat men de
waarde genoten heeft is eene uitdrukking in de wissels voldoende, niet in andere
stukken.
Pleiter, die nog wees op art. 639 B.W., op de definitie van mandaat, op de
omstandigheid dat de gedaagde zoo weinig over het boek volle beschikking had, dat
hij het moest uitgeven (iets wat met een volkomen eigendomsregt niet te rijmen is),
eindigde met den wensch, dat de ged. van zich zou kunnen afwenden den schijn van
onedelmoedigheid, als of hij met zijn scherp literarisch oog, zich heeft weten meester
te maken van het werk, ja van een onbekenden schrijver, maar van hetwelk de geleerde
gedaagde terstond begreep, dat het epoque en fureur moest maken. Zou hij dat gedaan
hebben, zoo als de schijn, volgens eischer, aanleiding geeft te denken, dan handelde
de gedaagde even als de kunstkooper, die zich van de werken van den armen, doch
talentvollen schilder op voordeelige wijze weet meester te maken.
Het woord is thans aan mr. J.C. de Koning.
De advokaat van den gedaagde begon met te wijzen op de omstandigheid, die
belang geeft aan het geding. Niet het geldelijke of juridiek of maatschappelijk gewigt,
maar alleen de personen der regtzoekenden wekken de aandacht op deze zaak in
hooge mate. Van de eene zijde een man, op eenmaal - even als een veldheer na een
gewonnen veldslag, of een misdadiger na het misdrijf - in ieders mond; van den
anderen kant een man, die zich, door langdurige verdiensten, onvergankelijke
lauweren, de bewondering, de achting en, wat zeker niet het minste is, de liefde zijner
landgenooten heeft verworven. De schrijver van Max Havelaar, een werk met groote
gebreken, maar ook met groote verdiensten, kan zich verheugen dat geen werk in de
laatste jaren zoo als het ware verslonden is geworden als het zijne. Uit erkentelijkheid
daarvoor aan den ged., aan wien hij dit alleen te danken heeft, verspreidt hij thans
kwaadwillige geruchten. De man, in wien de vreemdeling de verpersoonlijking ziet
van den echten Nederlander en van diens goede trouw, is, volgens den dankbaren
eischer, opgetreden ten einde al aanstonds gruwelijk ver-
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raad aan den schrijver te plegen en zijn werk te onderdrukken. In allen gevalle zou
de gedaagde uit laffe vrees zich thans terugtrekken en tot zulk een misdrijf verlagen
Pleiter komt thans tot de feiten. In Nov. 1859 leerden partijen elkander kennen.
Gedaagde was ingenomen met de groote talenten van den eischer, meer nog met
zijne kordaatheid om offers te brengen waar hij zijn pligt voor oogen had, maar was
vooral diep bewogen met zijne ellende. Toen de eischer schreef: och, houd mij met
vrouw en kinderen slechts zes maanden in het leven! besloot de gedaagde hem te
helpen, en ofschoon de gedaagde uit zijn eigen werk de Pleegzoon, dat 5 jaren op de
uitgave wachtte, wist hoe moeijelijk het is eenen uitgever te vinden als men nog
onbekend is, schroomde hij niet f 1200 aan den eischer te geven. Hij kende echter
den eischer uit zijn eigen werk genoeg om voor behoorlijken afstand van kopijregt
te zorgen, dat hij dan ook van den eischer heeft gekocht op gevaar af van alles te
verliezen. Het is voor het overige volkomen waar, dat de ged. weigert toe te geven,
dat het werk, dat door beschaafde menschen dient gelezen te worden, een in de
kroegen en onder de groote massa verspreid werktuig worde. Daartoe was het nooit
bij hem opgekomen mede te werken.
Pleiter heeft in den breede aangetoond, dat er geen denkbeeld van verminking kan
opkomen bij hem die aandachtig leest, daar slechts nietige veranderingen zijn gebragt
in sommige zinsneden (enkele historische fouten zijn verbeterd), met welke
veranderingen de eischer tot op de dagvaarding volkomen tevreden was, zoo als
blijkt uit zijne brieven.
Deze brieven en het gansche koopkontrakt werden nu een voor een door pleiter
in behandeling genomen, nadat hij vooraf had aangetoond, dat niet de ged. den koop
en verkoop, maar de eischer de door hem geposeerde lastgeving moest bewijzen.
De pleiter ging daarna nog de stukken van het proces (de korrespondentie) na,
waaruit hij aantoonde dat ten deze niet aan mandaat kan worden gedacht.
De pleiters hebben daarna repliek en dupliek voorgedragen. Wij zullen de uitspraak
later mededeelen.
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Opnieuw het jaar 1862
Het schrijverschap van Multatuli heeft iets eruptiefs. De Max Havelaar is in het najaar
van 1859 binnen weinige weken ontstaan, en dit feit verliest niets van z'n
uitzonderlijke allure door het ándere feit dat de stof sinds lang gereed lag. Bij Multatuli
lag altijd een groot quantum emotioneel geladen stof gereed, zeker veel groter dan
bij de gemiddelde mens. Het kwam bij hem echter niet naar buiten als een wel
wisselende maar toch aanhoudende inspiratie, integendeel: er zijn tijdperken zonder
enige literaire werkzaamheid en dan opeens weken van een koortsachtige creativiteit,
overrompelend ook voor de auteur zelf, en op een onvoorzien moment ook weer
voorbij. Vooral het jaar 1862 is in dit opzicht karakteristiek; het is het geboortejaar
van drie opmerkelijke geschriften met een totale omvang van enkele honderden
bladzijden. In januari ontstond Over Vrijen-Arbeid; in februari-maart de eerste helft
van Ideen I waarvan vel 11 en 12 op 22 april het licht zagen. In juni schreef Multatuli
de spirituele Japanse Gesprekken, en van juli afwerkte hij aan de tweede helft van
Ideen I, zodat op 13 november vel 24-26 verkrijgbaar was.
De dozijnen kleine gegevens die op de volgende bladzijden zijn afgedrukt, werpen
op de werkwijze van de auteur een verrassend scherp licht. Terwijl Multatuli vasthield
aan zijn overtuiging en zichzelf trouw bleef, is hij in zijn schrijverschap toch in hoge
mate improviserend en spontaan. De brochure Over Vrijen-Arbeid wordt om politieke
redenen plotseling halverwege afgebroken en aldus in de handel gebracht. De
voortzetting, een week later niet in Brussel maar in Amsterdam, maakt aanwijsbaar
gebruik van nieuwe gegevens en denkbeelden. Als de bundel Ideen wordt
aangekondigd, is er nog geen bladzij gereed. De kopij ontstaat van dag tot dag, wordt
ook van dag tot dag afgehaald en gezet, de drukproef komt op ongeregelde
ogenblikken per loopjongen, de correcties, veranderingen en uitbreidingen worden
vrijwel onmiddellijk aangebracht, de verbeterde proef wordt gehaald, een tweede
drukproef
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wordt bezorgd en weer gehaald, soms nog een derde, en dit alles terwijl de auteur
intussen voortwerkt aan de verdere kopij. In diezelfde tijd ontstaan dan ook nog zes
lezingen van elk een paar uur, deels inderdaad lézingen, deels voordrachten van
oudere tekst, deels goed voorbereide improvisaties. Even plotseling als het begonnen
is, blijkt het voorbij: het eerste contact met Mimi verdringt de Ideen, de bewogen
correspondentie vervangt het schrijverschap. Verliefdheid, geldnood, maar dieper
dan die beide een alweer uitbrekende stroom van oude en nieuwe emoties doet in
Den Haag de Japanse Gesprekken ontstaan. En als in zomer en najaar het gedrag van
Jan Douwes Dekker bij Multatuli eerst onreële hoop, daarna reële wanhoop en
verontwaardiging wekt, maakt de auteur de tweede helft van Ideen I gereed, zij het
met gebruikmaking van de Fancy-fragmenten, d.w.z. het Woutertje Pieterse-verhaal
zoals dat in het eerste halfjaar van 1860 te Brussel was ontstaan, toen Van Lennep
aan Multatuli een voorschot betaalde op de uit te geven Max Havelaar, en hem had
aangeraden ‘homme de lettres’ te zijn.
Het belang van Multatuli's kleine briefjes aan zijn uitgever d'Ablaing, afgescheurde
strookjes papier soms, die door d'Ablaing toch belangrijk genoeg zijn geacht om te
worden bewaard en nu deels berusten in de U.B. te Amsterdam, deels in het
Multatuli-Museum, ligt in de mogelijkheid om de auteur áls auteur werkzaam te zien,
hem als het ware op heterdaad te betrappen in de activiteiten van zijn schrijverschap.
Ze vormen aldus beschouwd een wezenlijke aanvulling van de dokumentatie die in
het vorige deel werd opgenomen. Om het overzicht over dit jaar 1862 gemakkelijker
te maken is in de Inhoudsopgave achterin niet enkel het nieuwe materiaal maar ook
het vroegere in chronologische ordening volledig vermeld.
G.S.
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Brieven en dokumenten
[7 januari 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk 7 januari 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan éen zijde beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
De vermelding blad 47 betreft in de definitieve tekst blz. 67. Daar bevat de eerste
druk de aanhaling uit het Indisch Regerings-reglement. (VW II, 231). Voor het woord
onderdrukking zijn de woorden de hebzucht doorgehaald.
Waarde Meijer!
Vul S.V.P. in op blad 47 het art. uit het regerings reglement dat den G.G.
voorschrijft den Javaan te beschermen tegen onderdrukking &c.
Heden middag p post heb ik U geschreven, en tevens de proef terug gezonden van
blad 2.
Ik wacht nu met meer kopij te zenden tot ik weet hoeveel druks er nu is. Deel mij
dat S.V.P. mede zoodra de zetter het kan opgeven.
Adieu, wees met Uwe vrouw hartelijk gegroet.

[9 januari 1862
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
9 januari 1862
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 1, blz. 588.
M.M.)
Den Heer E.D. Dekker
Brussel
Beste Dekker.
De eerste en tweede vellen hebben eerst moeten afgedrukt worden, alvorens de
proef van de volgende kon gezet worden, gisteren avond ontvingt ge revisie van het
derde; ik ontvang zoo even proef van blad 4, - te laat voor den post. Het loopt tot op
de helft van bladzijde 62, meer kopij had men niet aan de drukkerij. Zendt dus, wat
ik u bidden mag, omgaande. - Morgen middag zend ik u den proef van blad 4 niet
om te corrigéren, maar om uw werk te herlezen,
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wanneer ge dit voor het verband mogt noodig hebben.
Broens verzekert dat hij in het Effectenblad noch in de Indische bladen de
proclamatie van van Swieten vinden kan. Denk erom dat de francatuur van een vel druks van Brussel 2 ct. is en niet 10 ct.
Op de beide laatste revisies hadt ge 20 centimes stempels geplakt. Kleingeestig niet waar? dat ik daarop let. - Maar alles is betrekkelijk. Als men,
zooals ik van daag, 50 cts. gedurende eenen geheelen dag ontvangen heeft, als de
zaken zeer slecht gaan, als er van de schuld van Dominé misschien niets zal te regt
komen, als de avis de traite mij bestormen, als ik uwe ellende voor oogen heb, plus
het verlies van alle magt het geringste zelfs te doen voor het doel waarvoor ik leef,
plus het verlies van dat gevoel van eigenwaarde dat mij nog in mijne oogen de
toewijding waard doet zijn der weinigen die mij innig genegen zijn, en de in de plaats
stelling misschien van een folterend medelijden met den nutteloos gewordenen neen als ik dat bedenk, dan is voor mij, die mij kunstmatig op moet houden en die
slechts kan, zoo lang mijn wil nog door een luttel beetje te zamen gehouden geld
geschraagd wordt, voor mij, die immers slechts boekverkooper ben, en niet
alles-dwingend genie gelijk gij, - die 16 verkwiste centen port veel, zeer veel, - neen
dan is mijne opmerking niet kleingeestig meer. Vergeef mij dezen uitval. - Ik ben op het oogenblik wat geagiteerd als ik kalmer
ben, schrijf ik u nader. Ligt mogelijk dat ik thans het een en ander vergeet; - dat dan
later. Onze hartelijke groeten aan u beiden
Geheel de uwe -

[10 januari 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk 10 januari 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Scheef afgescheurd stukje
papier, aan éen zijde beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
de te hooge frankering was omdat het savonds laat was. er was geen ander middel
om 't weg te krijgen. Drukwerken a 4 Cents p vel worden niet aangenomen
dan van 9-4
anders heb je gelijk.
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[13 januari 1862
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
13 januari 1862
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 1, blz. 588.
M.M.)
E.D. Dekker Esq.
Brussel
Waarde Dekker.
Heden ochtend vroeg is de revisie, nog eens door mij nagezien naar de drukkerij
gegaan. Een paar uren later heb (ik) proef van het slot gehad. Ik heb kopij gemaakt
voor den omslag, papier gezocht om voorloopig voor de afleveringen te dienen tot
couvert, in afwachting van den gezamelijken omslag die met de tweede aflevering
kan verzonden worden, en op zwaarder papier gedrukt worden.
Er was gelukkigerwijze nog geen begin gemaakt met den afdruk van het eerste
vel van Les petits Livres de la Rue de Fleurus. Ik heb dus terstond ander zwaar papier
doen zoeken en gelukkigerwijze heb ik eene soort naar mijn genoegen gevonden.
Daardoor heb ik nu weder drie riem meer tot uwe dispositie zoodat ook de tweede
aflevering vier vel groot mag worden.
Vindt ge het goed dan vangt deze tweede aflevering aan: pagina 65, zonder titel
of iets, waardoor ge vier bladzijden tekst wint, en de brochure, ofschoon in tweeën
verschijnende, toch een geheel blijft. Ik heb op den omslag voor de eerste aflevering
uitdrukkelijk bemerkt dat de algemeene omslag met de tweede aflevering gratis wordt
uitgereikt. Ieder weet dus dat hij, om een geheel te hebben, ook het vervolg nemen
moet.
Tot mijne schrik heb ik ontwaard dat de overgang van blad 2 op blad 3 niet sloot.
- Blad 2 was reeds afgedrukt, ik heb dus niet beter weten te doen dan den eersten
regel van Blad 3 te veranderen als volgt: ‘het oogenblik toen ik (Zie pag. 139 van de
Minnebrieven) die vertelling gaf’ etc.
Ik zal nogmaals Broens aanporren om de dagorde van vS.
Ik zal Rochussen de losse bladen zenden, zonder omslag, zoodra het laatste
afgedrukt is.
Ik heb Kröber tot den meest mogelijken spoed aangemaand; doch het noodlot is
weder in het spel: ‘heden is het koppermaandag’ - toen ik de revisie terugzond, was
er geen knecht meer op de drukkerij; ge weet, dien dag vieren ze met plassen jenever,
- in en uit te werken.
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d'Ablaing heb ik vervangen door xx dit vind ik nog wel zoo pikant, - een algemeene
twijfel, en... bij gelegenheid uitvoeriger hierover.
Hartelijk dank voor uw beider lieve brieven. Denkelijk - slechts de belofte van
eenen advokaat - ontvang ik Woensdag a.s. een gedeelte mijner pretentie op Dominé!
tot sluiting van rekening. - Ik zal nog blij zijn als ik er zoo afkom. - Zij die mij
vertrouwen geschonken hebben en wien ik reeds herhaaldelijk mijn woord gaf dat
ik betalen zou, - zonder dat zij mij lastig vielen - behoeven niet langer te leur gesteld
te worden, en den wissel op 15 e.k. kan ik betalen. Dat is reeds veel. Verder denk ik
niet, het verschiet is te somber. - Ik wil de geringe lichtstraal niet ongenoten laten
voorbijgaan. - Misschien ranimeren zich de zaken ook weder, wie weet of uwe
brochure zelfs mij niet weder wat meer toeloop zal bezorgen. Wij mogen waarachtig wel zeggen: wij leven als de lelien des velds, - en toch is
de lelie een trotsche bloem, en een even edel als fier embleem.
Zend toch spoedig kopij voor de tweede aflevering. - Wij werken hier trouw door
zoo wel als gij dáár, maar het heen en weder zenden der proeven houden zoo veel
op.
Onze hartelijke groete aan U beiden
Geheel de uwe -

[14 januari 1862
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
14 januari 1862
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 1, blz. 590.
M.M.)
den Heer R: Rochussen.
Den Heer E.D. Dekker
Brussel
Waarde Dekker.
Ik heb daar straks een Ex. van het eerste gedeelte van uwe brochure aan den Heer
R gezonden. Het laatste vel was nog niet eens geplet. Ik zend u morgen een Ex. zoo
als het in de wereld komt, dat, naar ik hoop, overmorgen geschieden zal.
Heden middag ontving ik uw paket met kopij voor het tweede gedeelte. Ingevolge
mijn schrijven van gisteren heb ik het hoofd doorgeschrapt, - echter met behoud der
motto's.
Vale, onze hartelijke groeten aan u beiden.
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[14 januari 1862
Brief van d'Ablaing aan Kallenberg van den Bosch]
14 januari 1862
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch.
(Kopieboek 1, blz. 590. M.M.)
Den Hoog Wel Geb. Heer Jkhr. R J.A. Kallenberg van den Bosch
Huize Laanzigt bij Breda.
H.W.G. Heer
Ik heb tot heden schandelijk verzuimd uwe geachte letteren van 28 November ll.
te beantwoorden. Ik verzoek U beleefdelijk verschooning voor dit verzuim. - Mag
ik hopen dat de verzekering dat niet mijne vergeetachtigheid, achteloosheid of
onbeleefdheid er de schuld van draagt, maar dat de drukke bezigheden, waarin ik als
het ware begraven zit, er de oorzaken van zijn, eenigzins ten mijnen gunste moge
pleiten?
Uw gevoelens omtrent hetgeen Dekker hadde moeten doen om een veel gunstiger
uitslag op zijnen arbeid te erlangen, beaam ik zoo zeer, dat ik hem herhaalde malen
in dien geest heb toegesproken, - in weerwil dikwijls van zijne driftsuitingen, - reeds
sedert meer dan een jaar geleden.
Dekker is echter niet U of ik. - Dekker is niet de bedachtzame, voorzigtige man,
die zijne woorden afmeet naar de bevatting zijner hoorders, die zijne denkbeelden
voordraagt op eene wijze, gevorderd door de convenance van de zamenleving zijner
eeuw. Hij is de ongetemde natuurmensch, het onbedwingbare genie. - Neemt Dekker
onzen raad en en volgt hij onze wenken, dan houdt Dekker op Dekker te zijn, - Dekker
met al zijne deugden, zijne begaafdheden en zijne fouten, één, ondeelbaar, dan is
zijn genie opgeofferd, dan is de zaak, waaraan hij zich wijdt, waarvoor, waarin hij
leeft, verloren, - dan is het doel van zijn streven, dan is zijne toekomst vernietigd.
Vergeten wij niet, mijn Waarde Heer, dat de mensch niet anders handelt dan hij
handelen kan - en Dekker kan alleen handelen gelijk hij handelt - anders dan U of
ik, - omdat zijne constitutie, zijne geschiedenis, zijne denkbeelden-vorming anders
zijn dan die van U of mij.
De roman Fancy is een produkt van de dartele uitspattingen in de uren der
verpozing, van zijnen weelderigen geest.
Het eerste deel is voor de pers gereed, doch het tweede en derde deel
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kunnen niet ontluiken zoolang zijn geest in den ijlhoofdigen toestand der vertwijfeling
verkeert, zoolang hij niet rustig kan arbeiden in het belang van zijn doel, zoolang
zijn genie geene uitspanningsoogenblikken tot dartelen heeft.
Ik heb thans van hem ter pers eene nieuwe brochure, gloeijende van
verontwaardiging, eene actualiteit die juist thans ter snede komt: ‘Over Vrijen Arbeid
in Neerlandsch-Indie en de tegenwoordige koloniale agitatie.’
Ik denk overmorgen de eerste helft (vier vel) gereed te hebben. Deze zal voorloopig
verkrijgbaar worden gesteld. De tweede helft volgt na weinige dagen.
Ik vlei mij dat dit onwillekeurig aanleiding zal geven tot eene half periodieke
publikatie, die hem voordeel kan aanbrengen, zonder aan zijne vrijheid te schaden.
Ik zal het genoegen hebben U een Ex. per post toe te zenden, en hoop dat UED
het gelievet te acceptéren als een bewijs van gulle sÿmpathie.
Het spijt mij dat ik uw geachte schrijven niet zoo uitvoerig heb kunnen behandelen
als ik wel gewenscht hadde. - De tijd, en dat in waarheid; want ik ben - misschien
wel te trotsch om te liegen, - de tijd ontbreekt mij. Kan ik dezer dagen nog een
oogenblik uitbreken, dan kom ik op uwen laatsten terug, anders moet ik slechts hopen
U eens persoonlijk te ontmoeten en het een en ander met U meer in het breede te
bespreken.
Ontvang inmiddels, geachte Heer, de verzekering mijner hoogachting
UE DwD
R.C. d'Ablaing v.G.

[16 januari 1862
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
16 januari 1862
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 1, blz. 591.
M.M.)
E. Dekker Esq.
Brussel
Waarde Dekker.
Het Handelsblad had heden de annonce niet opgenomen. Ze zal er dus
waarschijnlijk morgen in staan.
Naar aanleiding van het Nieuwsblad voor den Boekhandel etc. heb ik heden
afgeleverd: III Ex: voor rekening, waarvan 50 aan H. Nijgh alleen. -
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Raadt van Oldenbarneveld verzoekt mij U voor hem te groeten. Halberstadt zond
mij gisteren voor u een present Ex: van een werk dezer dagen door hem uitgegeven
over den G.G. van den Bosch, u bekend, gelijk 's Schrijvers broeder beweert.
Moet ik u dit werk per van Gend en Loos opzenden, en zal ik er tegelijkertijd
bijvoegen het verslag over Handel en Scheepvaart in 1860. Ik ontvang zoo even van Kröber proef van blad 5, te laat voor de post, ik zend u
dus revisie per konvooi van 6½ uur morgen namiddag. De kopij strekt niet verder
dan tot de helft van blad 6.
Ik heb het bepaalde saldo der rekening van Dominé ontvangen. Uw gewezen
huisheer Loboo is mij erg uit de hand gevallen. - Het is een uitgeslapen schagcheraar,
- voilà tout. Noblesse, - wanting alltogether. - Het levende tijpe van een volk, totaal
gedemoraliseerd door een meer dan 2200 ja eigenlijk met weinig tusschenruimte een
meer dan 3000 jarig leven in eenen staat van onderdrukking, verworpenheid en
afschuw. - A qui la faute? Uw voorstel mij wekelijks een vel druks te leveren voor eene periodieke uitgave
lacht mij zeer toe. - Ik heb Lohuizen reeds geschreven mij monsters van papier toe
te zenden. Bij de tweede aflevering der brochure over vrijen arbeid zoude ik gaarne tevens
prospectus voegen van uwe hand.
Mij dunkt het beste is de inteekening te openen op 25 vel te leveren op onbepaalde
tijden, in ongeveer 6 maanden tijds à f 3.75 of 15 cents per vel, papier en druk eer
beter als minder dan voor de tegenwoordige brochure.
Op deze wijze behoudt gij zoo veel mogelijk uwe vrijheid en de inteekenaar heeft
zoo veel mogelijk omschrijving der conditien van inteekening, - zoo veel mogelijk
zekerheid krachtens eene door den schrijver aangegane verbindtenis, iets wat iedere
regtgeaarde Hollander - chapeau bas S.V.P. - als eerste conditie zal stellen, alvorens
het nemen van een abonnement, al zij het op het Halve guldens magazijn.
25 vellen vormen een flink deel, vooral wanneer het op zwaar papier gedrukt is.
Bevalt u deze wijze van uitgeven, dan vangt gij na voleindiging van het eerste deel
een tweede aan. - Wordt de Zegelwet afgeschaft dan slaat ge uw wekelijksch vel
open, en ge geeft in folio formaat wat ge anders in 8o gaaft en ge begint advertentien
op te
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nemen, en ge geeft kleine politieke overzigten over het buitenland in republiekijnschen
geest, en ge maakt er eene krant van die als Boileau ‘un chat un chat’ noemt en het
orgaan is van-u zelf alleen, en ge plaatst boven die krant als motto ‘Je lève étendard,
en suivre ne peux’, en -- later over dit onderwerp nader. Vindt ge deze wijze van uitgave goed? Zoo ja, dan doe ik er zoo dra mogelijk
groote affiches voor drukken, om voorloopig in de boekwinkels op te hangen, ter
verzameling van abonnés.
Zendt meer kopij.-De zetter wacht. Voort, voort maar. Onze hartelijke groeten en ook die van Sietske aan u beiden
T.T.

[17 januari 1862
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
17 januari 1862
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 1, blz. 592.
M.M.)
E.D. Dekker Esq.
Brussel
Waarde Dekker
Broens geschreven.
Heden

80 Ex. verkocht.

Gisteren

121, niet III gelijk abus: opgegeven

te zamen

201 Ex reeds bepaald weg.

hiervan weet ik zeker dat er 93 voor Indie bestemd zijn.
Broens en Gunst had ik reeds een Ex. aangeboden. Volgens uw verlangen heb ik
heden aan Halb. het Ex: gezonden waarin uw opdragt. Heden ochtend heb ik zorg
gedragen mij het kopijregt te verzekeren.
Als de brochure compleet is, zend ik Ex aan F. Claassen en La
Croix-Verboeckhoven en C° te Brussel en W. Rogghe te Gent. Als ge tijd en lust
hebt, ga gij dan eens even aan bij Alph. Lebègue 1 Rue d'Italië, coin de la rue Notre
Dame aux Neiges (Rue roijale) uitgever van het muséum litteraire, een man voor
wien ik achting en vriendschap heb, en vraag hem of hij ook in zijn office de Publieté
uwe Brochure en uwe toekomstige werken denkt te kunnen détailleren. Zoo ja, dan
zal ik hem zenden wat hij hebben wil.
Ik zal eene annonce plaatsen in den Indier en ophangbiljetten voor de winkels
doen drukken, zoodra de wijze van uitgave van uw tijdschrift definitief gearresteerd
zal zijn. Dan slaan wij twee vliegen in
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eenen klap en profiteren van de enthusiasme door uwe brochure gaande te maken,
ter verkrijging van abonnés en door de verzameling van abonnés ter vorming eener
partij. - Die moet en die zult ge hebben. - Het tijdschrift zal het débouché in Indie
tevens van groot nut zijn, door de meer blijvende relatie waarin de lezer tot den
uitgever komt te staan, die hem op de hoogte kan houden van hetgeen van u
verschijnen zal, en dat hij dus vooruit per zijne correspondenten of anderzins (per
boekh: gelegd b.v.) bestellen kan.
Ik zend geen enkel Ex: ter recensie aan wien ook, tenzij ge het mogt begeren, bij
wijze van uitzondering.
Zend kopij en zoo spoedig mogelijk prospectus voor Uwe ‘Ideen’ Het zal ons
genoegen doen u zoo spoedig mogelijk terug te zien.
Onze hartelijke groeten aan u beiden
Geheel de uwe -

[21 januari 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk 21 of 22 januari 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d' Ablaing van Giessenburg. Stukje papier, aan éen
kant met potlood beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.) thuis: terug uit
Brussel, weer op zijn kamer boven de banketbakker Knobel in de Kalverstraat.
ik ben thuis en kom van middag bij U
DD

[23 januari 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
23 januari 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d' Ablaing van Giessenburg. Dubbel velletje papier,
waarvan drie bladzijden beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Aangezien Multatuli blijkens de allerlaatste regel in Amsterdam was, en de gehele
brochure Over Vrijen Arbeid op 31 januari als afgedrukt wordt aangekondigd, is de
enig mogelijke donderdag: 23 januari.
De twee ‘wetten’ zijn in de druk niet toegevoegd. Bij de opmerking over de zetfout:
plaatste, staat in potlood de notitie: dit is veranderd, de zetter
Donderdag morgen
Beste d'Abl!
Ik hoop dat 't niet weêr zal gebeuren dat ik je nog lastig val na een persrevisie.
Maar als't nog kan, maak dan S.V.P. dat de afscheiding na 't eerste en 't 2 gedeelte
der preêk uniform zij wat tusschen ruimte en
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puntjes aangaat. Ik vrees dat de jongen gister avond de boodschap verkeerd heeft
begrepen. Pag: 85. DAT DE KWESTIE OVER VRIJEN WIL IS...NONSENS.
tusschenvoegen na VRIJEN WIL
OM TE ARBEIDEN
ge zult inzien dat het noodig is En dit nog: Ik zie niet in waarom juist het tweede deel der preêk pg. 98 vullen zou.
Maar dit daargelaten. 't Is misschien beter om dat tweede deel te laten eindigen op
99, juist om de afscheiding van 't geen er volgt, dat het derde deel wezen moest maar
een énorme écart daarstelt duidelijk te maken.
Als ge welligt door tusschenvoegen van kopij ruimte wilt verliezen zie hier een
paar wetten die je 'r tusschen kunt plaatsen na de tegenwoordige 18e wet (want de
19e en 20e (dan 21 & 22) moeten natuurlijk de laaste blijven. negentiende wet. Ter bevordering der hygiene, waarvan ik heb hooren spreken, zal
in elke stad minstens één plein wezen zoo groot als anderhalf maal de omtrek dier
stad. twintigste wet De jeugd zal hare verveling bij 't van buiten leeren der Koningen Israels
veranderen in pleizier eenentwintigste wet Alle visch &c. Apropos pag 70 is zeker al afgedrukt? Zoo neen laat veranderen:
|
plaatste
|
Ik zie dat onveranderd in mijn correctie. Als ge proef hebt, ik ben nog in de Munt tot 2 uur.

[24 januari 1862
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
Waarschijnlijk 24 januari 1862
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli, met deels daaronder,
deels op de keerzijde diens antwoord. Enkel velletje papier. (U.B. Amsterdam;
fotokopie M.M.)
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In de laatste zin stond eerst: bewaard worden.
Amice
Waar moet OM TE ARBEIDEN, achter VRIJEN WIL gesteld worden, pag: 86.
regel 1?
Vindt ge nu niet beter dat men blad 6 weder in krimpe, in plaats met de tekst op
blad 7 te komen. Dan wint ge ten minste nog eene pagina (d.w.z. als het begin van
blad 7 nog bij pag 98 gevoegd wordt.)
Ik heb het vel uit doen zetten, om dat ge mij eerst geschreven hadt met het nieuwe
stuk eene nieuwe bladzijde te beginnen.
TT
RC.
1) Ja. pag 86. 2e regel. VRIJEN WIL OM TE ARBEIDEN IS... NONSENS.
2) Ja. geen nieuwe wetten bijvoegen. Maar na de 20 wet op 98 wat inkrimpen
gelijk nu op 84. dat is: met één regel puntjes, die zonder meer wit alleen de
plaats van één regel inneemt.
Ja zeer goed om nieuwe tekst te zetten op 98 doch het afscheidingsstreepje moet
bewaard blijven.

[25 januari 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk 25 januari 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaingvan Giessenburg. Afgescheurd velletje
papier, aan éen zijde beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Kijk eens of uw vraagteekens vervallen?
Ik begrijp uw vraagteeken op 107. Die zin is niet correct, dat weet ik, maar als ik
die zin correct maak wordt de pointe te lang.
‘eene hoedanigheid die algemeener is dan de bekwaamheid om goede laarzen te
maken 't is een boutade, en dus negligé. Pomp enz wou ik proberen zooals ik 't nu veranderd heb. het woordje daarna is
expres bijgevoegd daarna een regel open. en voorts 5 woorden vet en de rest gewoon.
Nu staat het niet bont en toch ferm. Hebt gij pag 98 nagezien en 't verband met 99?

[26 januari 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk 26 januari 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
tot bovenaan blz. 2 beschreven. (M.M.)
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Blijkens de woorden pag. 104 en 114 betreft deze brief de brochure Over
Vrijen-Arbeid.
Fancy: ontworpen roman, in Ideen I gepubliceerd als Woutertje
Pieterse-fragmenten.
Au fur et à mesure: naar mate, naargelang van.
In plaats van vier of vijf stond er eerst: twee of drie.
In die 2 vraagteekens heb je misschien stipt genomen, regt doch laat maar zoo. tenzij
't van grooter belang is dan ik inzie. Zoo ja, zeg't mij. Ik heb expres 't woord romans tusschengevoegd op pag 104. Als 't me dan in m'n
hoofd komt geef ik een hoofdstuk van de Fancy. Begrijp eens dan heb ik al een heele
boel kopij klaar. Maar ik werk 't over. - A propos zouden de knechts niet morgen
willen doorwerken voor een fooi? Of vind je dat niet goed? Gister heb ik een briefje meêgegeven aan de drukkerij met verzoek mij au fur et
a més. van't zetten, op de hoogte te houden hoe ver ze waren. Ik heb nog niets gehoord.
Ik zal klaar zijn in een half uur, maar ik moet elke vier of vijf gezette paginas weten
hoe ver ze zijn. Maar ik hoor niets.
Het slot op 114 is nu goed, vind ik, maar die U moet klein zijn, nu staat het forsch
en niet bont. Ja, zoo is't goed. Voor den duivel is een gesmoorde vloek, sotto voce.
't Is goed zoo.

[27 januari 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk 27 januari 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier.
(U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
De eerste twee zinnen staan midden op het blad en zijn bovendien omlijnd. Het
tweede gedeelte is kopij voor een voetnoot op blz. 129 van Over Vrijen-arbeid (eerste
druk); zie VW II, blz. 298.
Na Men leze over stond eerst: deze mijne gedachten terloops, maar dit is geschrapt;
i.p.v. indrukken stond er eerst: beschouwingen.
't is onnoodig meer kopij te geven.
Als ik van avond de proef zie, zal ik het
blad vol maken, naar bevind van ruimte.
Noot. Het is op dien oogenblik, het is in de toen bij mij bestaande
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meening dat de Heer Van Twist waarheid wilde, dat ik mij voornam hem waarheid
te geven. Uit dat voornemen is de havelaarszaak voortgekomen. Men leze over dit
gedeelte der geschiedenis mijner denkbeelden, de indrukken die Havelaar bezielden
bij áángaan van den strijd, waarin hij meende een bondgenoot te hebben.

[28 januari 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk 28 januari 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan éen zijde half beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.) Na Ik stond in de
laatste regel eerst corrigeer, maar dit woord is onmiddellijk geschrapt.
Hoe ze 't hebben geleverd om na 't sparen van slechts 14 regels, het heele boêltje dat
ik er bijgaf te doen kloppen op 't eind van pag 130 begrijp ik niet, -- maar 't is mooi
Ik reviseer, en kom met mijn revisie bij U.

[31 januari 1862
Kennisgeving van Multatuli]
31 januari 1862
Kennisgeving van Multatuli aan het volk van Nederland. Afgescheurd velletje
papier, aan éen zijde beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.) Bij de datering
onderaan heeft de schrijver zich vergist: het was 1862. Op de keerzijde staat, ook in
de hand van Multatuli: Handelsblad. De advertentie is daar inderdaad geplaatst, en
wel op 4 februari 1862; zie VW X, blz. 584.
Verzoeke gratis insertie
Ik geef kennis aan 't volk van Nederland dat ik voor mij heb liggen een brief waarin
iemand mij dreigt met den verkoop van mijn ‘boedel’.
Mijn ‘boedel’ is: de kleêren mijner kinderen.
Anderen boedel heb ik niet.
Dat is weêr uwe schande, Nederlanders, dat is niet mijne schande. Amsterdam
31 January 1861.
Eduard Douwes Dekker

[februari 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Midden februari 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje
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papier, aan éen zijde beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.) De romeinse
cijfers vervijzen naar de nummers van de Ideen.
De zetter heeft goed gedaan naar mijne opgave en dat er nu nog moet veranderd
worden is zijne schuld niet. Maar er zijn dingen die ik eerst gedrukt moet zien om
ze te beoordeelen.
Ik zie nu in dat de vers-regels door mijn eigen schuld niet goed gezet zijn. Dit
moet dus nog veranderd worden, vooral daar er later meer zullen komen en 't dus
van belang is dat eens voor altijd goed te regelen.
(gewoon beginnen, regel vol zetten en 't overschietende achter gelijk. bijv.
pag. 5. III

Wie twaalfmaal zegt ik
zou... zegt elfmaal een
bêtise
of - - elfmaal een bêtise.
(naar 't uitkomt met het
volzetten van den eersten
regel)

p 12. XXXV

Hebt ge't idee wel gelezen gelijk
niet dat ik neêr schreef op
enne...
Maar dat ik niet schreef
op't wit tussen enne... en
enne plus één?

p 15. aan,

gelijk

laat ons
Neen, zegt-i snel,
gelijk
wat-i-wil, wil-izelf omdat
hij (vòlzetten en de rest
hier
Wat-i denkt, wat-i zegt - - gelijk
enz vol zetten rest hier

p 15. XLVIII.

Een ruiter viel van't paard,
en sints dien tijd, Noemde
ieder die van't paard viel
zich 'n ruiter.

p 15. LIII.
't Aankleven van een opinie gelijk
‘omdat ik zelf (volzetten)
rest hier
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Is mij een duidlijke wenk gelijk
dat ik niet goed (volzetten)
rest hier
p 15. LIV.

Komt op pag 16.
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[februari 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Mogelijk midden februari 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Afgescheurd trookje
papier, aan éen zijde beschreven. (M.M.)
Waarde d'Abl.
Is 't niet te veel gevergd dat ik dit vel nòg eens ter revisie krijg. Ik zal er geen dan
absolut noodige veranderingen in maken. Zeg aan Siet dat ze vraagt naar kamer No. 1.

[februari 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Midden februari 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan éen zijde beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Voor het woord optevatten is afteschu doorgestreept.
beste d'Abl!
Wilt ge een stuk karton geven tot iets wat naar portefeuille lijkt voor proef, revisie
enz. Ik heb zoo'n hekel aan 't krullen van die bladen. Lees eens aandachtig vel 1-ik meen niet als corrector maar als uzelf - en zeg me
of 't 15 cents waard is? Ik heb oogenblikken dat ik alles zoo flaauw vind en
onbeduidend* Helaas, ik ben genoodzaakt die zaak van vL weêr optevatten. 't Kan niet anders.
Ik dacht dien kogel te hebben afgeschud van mijn been. * Of wacht met uw oordeel tot ge vel 2 zult gelezen hebben, maar zeg me de
waarheid, dat spreekt vanzelf. Verzet S.V.P pag 1 Zooveel naar beneden dat pag 3 eindigt op a en niet in een
witruimte.

[februari 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Midden februari 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje afgescheurd
papier, aan éen zijde beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Waarde d' Abl.
Is er bezwaar in mij proef revisie &c in duplo te geven. Ik moet dikwijls iets nazien.
Ik heb in blad twee een paar dingen (nummers) ingevuld op de gis omdat ik blad I
niet had. -
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Lees dien brief van m'n vrouw. Let S.V.P. goed op dit vel één. Als dat eerste vel goed correct geordonnanceerd
is zal 't later makkelijk zijn. Bijv: het plaatsen van die rom: cijfers. Nu staan ze
allerslordigst, zie pag 15.

[1 maart 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Ongeveer 1 maart 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan éen zijde geheel beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.) Multatuli's
tweede voordracht, 6 maart 1862, handelde speciaal over de positie van de vrouw;
vgl. VW X, blz. 599.
Waarde d'ablaing!
Ik heb geen koorts gekregen.
Lees eens die kopij. Ik heb er een reden voor.
Is 't U een opoffering van avond na 10, bij mij te komen?
Gaat uwe vrouw savonds uit? -

[3 maart 1862
Multatuli reist met Mina Deiss naar Den Haag]
3 maart 1862
Multatuli reist met zijn protégée Mina Deiss naar Den Haag, waar zij onderdak
vindt bij het kleermakersgezin Driesen-Peuser. Vgl. J. Kortenhorst: Multatuli en
Mina Deiss. Geschriften van het Multatuli-Genootschap VII (1964).

[5 maart 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk 5 maart 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan éen zijde beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Het programma van de tweede lezing donderdag 6 maart 1862, werd blijkens de
bewaard gebleven drukproef door Multatuli ingrijpend gewijzigd. Vgl. VW X, blz.
599.
Waarde d'Ablaing!
Ik wou graag zoo spoedig mogelijk een program hebben. Ik weet namelijk niet
regt hoe ik 't gister gemaakt heb.
Woensdag morgen
tav
DD.

[maart 1862
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Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk maart 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
aan éen zijde beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
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Och, geef me toch even nog die twee of drie laaste (nog niet gedrukte) blaadjes terug.
Kun je straks Gerrit zenden om ze terugtehalen?

[13 maart 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk 13 maart 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan éen zijde in potlood beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
De verhindering betreft kennelijk de derde voordracht; zie VW X, blz. 603.
Ik ben ziek en lees niet.
Wilt gij iemand daar plaatsen om 't te zeggen

[maart 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Midden maart 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan éen zijde beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
De bijgaande brochure is ‘Opmerkingen en Gedachten over zaken van algemeen
belang door F.P.J. Mulder en C. de Gavere, studenten’; zie Idee 206; VW II, blz.
417.
Waarde d'Ablaing!
Ik weet wel dat ik u weinig zend maar ik moet weten welke ruimte over is op blad
zes, Geef me SVP. 2 of 3 van uw stalen pennen Ik ben zeer wel. lees eens bijgaande brochure. Dapper van die jongelui, he?

[maart 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Midden maart 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
met potlood aan éen zijde beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
beste d'abl.
Ik stel u voor, mijns ondanks, nog eens persrevisie. Ik zie helaas elken dag nog fouten in de afgedrukte vellen, enkelen van de drukkerij,
maar dit beken ik, ook van mijzelf.
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[maart 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Midden maart 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Dubbel velletje papier,
aan éen zijde beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.) mijn kereltje: Multatuli's
protégé Karel van Dam.
Waarde d'Ablaing
Ik krijg immers vel zes nog te zien? Ik zal niets veranderen dan 't hoog noodige.
Maar er is éen en ander noodig.
In 5 heb ik helaas ook nog gevonden.
Stuur mij S.V.P. Gerrit om kopij te halen. Ik heb mijn kereltje niet.
'T is Sabbath, en daarop had ik niet gedacht
tt
DD

[17 maart 1862
Brief van d'Ablaing aan Braunius Oeberius]
17 maart 1862
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan N. Braunius Oeberius. (Kopieboek
1, blz. 594. MM.)
Den WelEd: Heer N. Braunius Oeberius Bolsward
WED. Heer
Ik haast mij u terstond na ontvangst van uwen waarden brief van 15 ll de
genoegelijke tijding mede te deelen, dat onze vriend EDDekker op het oogenblik
druk zit te schrijven aan zijne ideën. - De koorts is geweken en de pijn in de keel
bedaart merkelijk. - Hij zal hoogst waarschijnlijk aanstaande week de beloofde derde
voordragt houden? Ik neem deze gelegenheid waar u, in naam der sijmpathie, die wij beiden voor
Dekkers zaak en persoon aan den dag leggen, de anders misschien te indiscrete vraag
te doen: wat hebt ge te Bolsward ten nutte van die zaak en van den persoon verrigt?
Hebt ge u reeds een vriendenkring gevormd, waarin de bedoelingen en de
denkbeelden van Dekker ernstig besproken, getoetst en gewogen worden, een der
vele kringen, die te zamen moeten en zullen vormen: de derde partij, de partij van
waarheid en regtvaardigheid?
Hebt ge reeds eenige voorloopige demarches gedaan, zoodra ge dit geschikt
oordeelt, met vrucht eene inteekenlijst te doen circuléren, om u het genot te
verschaffen Dekker te Bolsward te zien optreden tot het houden eener voordragt?
Hebt ge,... doch waartoe u middelen aan de hand gegeven, Dekker
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het bewijs te leveren dat ge met hem sympathiseert. Ge kent beter uwe omgeving
dan ik, ge weet beter wat verrigt kan worden met de krachten die u ten dienste staan,
dan ik, en - uwe brieven dragen den stempel van warme belangstelling; vergun mij
dus liever, dat ik u in het algemeen vraag: Is het u reeds mogelijk geweest te uwent
eenige dienst te bewijzen aan de partij waarvoor ge u hebt verklaard. Ik vraag u dit
op den man af omdat mijn levensdoel is, de verspreide krachten voor de zaak van
waarheid en regtvaardigheid te vereenigen, te groupéren, en ze te stellen in handen
dergenen, die ze zullen weten aan te wenden.
Vereer mij dus, bid ik u, met eenig antwoord hieromtrent en geloof mij steeds
Geheel de uwe
R.C d'Ablaing van Giessenburg
Firma R.G Meijer.

[18 maart 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk 18 maart 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Dubbel velletje papier,
aan éen zijde in rode inkt beschreven; op de keerzijde de naam: d'Ablaing Esq. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
beste kerel, er is maar een manier op, dat is vel zes uittegeven zó als 't is. En er is
iets goeds in. Juist dat afbreken midden in een zin, en daardoor wijzende op
vervolgstukken, antwoordt op de beschuldiging dat men dit of dat niet heeft gevonden
in de eerste aflevering. Ik vind er iets rustigs in dat ieder ziet dat er méér komt.
Nu zalje zeggen dat weten ze tóch. Ja, maar 't afbreken op slot van pag 96 is eene
herinnering daaraan.
Bovendien zie 'k niet in hoe we anders zullen doen. Als men nu al op pag 5 van
vel 7 is, zie ik geen kans, zooveel uittegooijen dat ik op zes sluit.
Ik raad U aan maar te decideren. En desnoods te annonceren over 3, 4 of 5 dagen,
afl. 7 & 8, dan houden we ze aan den gang.

[18 maart 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk 18 maart 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Dubbel en enkel velletje
papier, tot en met blz. 5 beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
prote: opzichter in een drukkerij; hier: drukkerijcorrector.
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dat dilemma met Frascati is pijnlijk.
Ik heb dus de keus tussen mannenkoor en donderdag den 27!- Maar 't eerste is
onmogelijk, dunkt me. En als dit zoo is, blijft er geen keus. 't Is bitter. Er lijkt een
fatum op te liggen. Kon ik nu maar gaauw klaarkomen te Rottm. Ik zie niet in dat ik zóóveel kan couperen uit de weeshuis geschiedenis dat ik
ruimte houd om vel zes te sluiten. Die exigenties van de wijze van uitgave zijn zeer
verdrietig. Maak toch in Godsnaam geen afspraken meer met de boekverkoopers of
inteekenaars. Ze zullen 26 vel hebben en daarmeê uit. Ik stel voor om zoo als in 't briefje van zoo even die eerste zes vel uittegeven zóó
als ze zijn dat noopt meteen tot inbinden van 't geheel. Ik had dezen laten liggen om te wachten op dat voorstel van zoo even, en niet te
croiseren met uw antwoord, maar dat denkt gij misschien ook Geloof me geef maar uit 1-6, zoo als 't is, en heel gaauw daarna 7 & 8. In den tijd
dat ik anders vel 6 inkrimp, kan ik 7 afmaken en 8 schrijven.
Gij hebt u niet verbonden om vel 6 te doen eindigen met afsluiting. Ja, ik vind 't
niet eens goed want als 1-6 een bundeltje is op zichzelf dan is er minder aanleiding
om te completeren. De primitieve fout ligt aan uw drukker en zijn raideur. Als de Commerce met dien
man wat makkelijker was, en ik aan en van hem boodschappen kon zenden of krijgen,
desnoods direct aan den chef van't atelier dan was ik dagelijks op de hoogte van de
ruimte. Nooit heb ik direct en flink antwoord gekregen als ik wat weten wilde.
't Slot is dat ik de maan geef van de exigenties der ruimte &c Ook geef ik U in overweging te vorderen dat de letters niet omgekeerd staan. Dát
kan een prote (of wie daarvan de dienst doet) even goed zien als gij of ik. Ook
woorden als Climan enz. Als dan die Mr Kröber zoo stijf en accuraat is, dat hij bang is zijn drukloon te
verliezen door van mij boodschappen aan te nemen, dan moet hij in alles zoo accuraat
wezen, 't Is geloof ik, 'n regte Hollander.
Wat zou 't hem kosten, mij elken avond een bulletin te zenden: de heden ontvangen
kopij reikt (of zal reiken) tot...
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Dan was ik elken morgen op de hoogte.
Het uitgooien of bijvoegen later, 't weêr ingaan in een gedachtenloop die afgebroken
was, is heel vermoeiend.
Als ik vandaag moet overdenken wat ik eergisteren dacht, werkt dat heel nadeelig
op de gedachten van vandaag.
Bijgaand blaadje had in zekeren zin 't slot moeten zijn van 6, gevolgd door iets
als een resumé. Van dat resumé zie 'k toch af IN de Ideeen. 't Moet komen op't slot
van de Idéen. Ik stel ze mij voor als één boekdeel, één bundel, en dan is zoo'n abschnitt
in 't werk toch doelloos en zelfs hinderlijk.
Och geef maar uit 1-6. 't Heeft ook dàt voordeel dat je gaauw 7 & 8 kunt geven.
Hak maar door, dan zijn we van die zwarigheid af.
't Is al erg genoeg met Frascati. In Godsnaam Donderdag 27. Maar aan den anderen
kant zal ik spoed maken met Rotterdam.

[20 maart 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk 20 maart 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
geheel beschreven, de eerste zeven woorden in potlood, de rest in inkt. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
bij goeden wil aan de drukkerij zoudt ge nu kunnen zeggen fiat afdr: na correctie. Maar die goeie wil! Zie eens de vorige proef. Daar verloor ik 'n regel door 't
nummer. Ik haal twee woorden door om ruimte te maken. (meester en op eenmaal).
Schrijf er uitdrukkelijk bij Enfin zie zelf! Dat hebben ze nu opgevat alsof er een regel méér op de pagina
moest komen!
Ik kan m'n correcties niet zóó duidelijk maken dat ze't begrijpen. - Zeg S.V.P.
afdr: na attente correctie.

[maart 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Eind maart 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan éen zijde in rode inkt beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Waarde d'Ablaing!
Ik geloof dat vel zes goed is, vooral als slot. Juist door 't af breken
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midden in een zin moet men om te oordeelen, 't vervolg lezen. Ik zou 't nu niet anders
willen.
Als ik had gesloten, kon men mij rekenschap vragen van wat ik oversloeg nu niet.
Ieder is genoodzaakt te zeggen: Welnu, de man heeft immers niet uitgesproken’.
Waarlijk 't is zóó beter.
bonsoir
tt
DD

[maart 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Eind maart 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan éen zijde beschreven. Op de keerzijde notities van d'Ablaing over buitenlandse
boeken. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Mag ik 1-6 naar Brussel zenden? Ik denk neen om de post. Dáár zien ze 't en dan
klagen de boekwurmen.
Ik raad u aan om 't 1-6 op den omslag slordig te doen zetten, aantoonende dat het
een negligé omslag is.

[maart 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Eind maart 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
aan éen zijde beschreven. (M.M.)
Zegelwet: Het dagbladzegel was een belasting op de krant en op de advertenties.
Door Napoleon ingevoerd en sindsdien in heel West-Europa gehandhaafd, betekende
dit een beperking van de persvrijheid. Onderdruk van de toenemende kritiek ging
België tot afschaffing over in 1848, Engeland in 1855, Nederland in 1869, Duitsland
in 1874 en Frankrijk eerst in 1881. fouten: de door Multatuli gesignaleerde fout
staat in de eerste druk op blz. 47 en wel XCXXVII in plaats van CXXVII. De Ideen
waren toen romeins genummerd.
Waarde d'Abl'
‘Men verneemt’ dat r een nieuwe Zegelwet in bewerking is waarbij de dagbladen
vrij zijn. Ik wenschte wel dat we een begrooting konden maken van eene courant. Begin
SVP eens wat er fautief in is, of incompleet kun je successievelijk verbeteren of
aanvullen. Laat me opgeven of er Copy genoeg is voor vel acht? Ik zie helaas eiken dag fouten in de afgedrukte vellen. Er staat ergens XC voor C.
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[1 april 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk 1 april 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan éen zijde met potlood beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
De opgave betref blijkbaar het programma van de vierde voordracht, 3 april 1862;
zie VW X, blz. 617.
Onderaan het vel staat een aanwijshandje getekend met daarachter: De spreker.
Dit alles is doorgehaald en onder een horizontale streep over de volle breedte van
het papier staat weer een aanwijshandje getekend met daarachter: twee pauzen.
Over 't onnatuurlijke van Zoogenaamde Verhandelingen
Redenen waarom de spreker ditmaal de voorkeur geeft aan 't voordragen eener
Vertelling:
‘GELOOF, TWIJFEL en ON WETENDHEID.’

[april 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk begin april 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan éen zijde met rode inkt beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
geabatteerd: terneergeslagen; fr. abattu.
die studenten: F.P.J. Mulderen C. de Gavere, die Multatuli hun brochure hadden
aangeboden. Zie Idee 206, VW II, blz. 417.
Waarde d'ablaing
Och wilt gij die proef nog eens nazien? Ze komt mij goed voor maar ik zie niet
goed ik ben vreesselijk geabatteerd.
Ik zal die studenten antwoorden Hierbij proef voor 't afmaken van vel tien (dat al eergisteren had moeten gedrukt
zijn!

[april 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Begin april 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan éen zijde beschreven, deels in potlood, deels in inkt. (U.B. Amsterdam; fotokopie
M.M.)
v. V.: van Vuuren, bediende in de zaak van d'Ablaing.
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Weêr geen dubbel Exemplaar 't heeft een groot nut dat te doen voor de correctie, dan kijk ik na in verloren
oogenblikken. ‘gaven en geven zullen’ is anders dan wij 't corrigeerden maar ik vind het goed
zoo. Wat heeft de Drukkerij gezegd van vel 10 & overschietende copij.
De Hr. v.V. zou hun van morgen daarom vragen.
Zullen ze't gaauw zenden?

[10 april 1862
Advertentie inzake Ideen]
10 april 1862
Advertentie in het Nieuwsblad voor den Boekhandel, Donderdag 10 April 1862.
IDEEN VAN MULTATULI.
Vel 9 en 10 zullen Vrijdag den 11 a.s. aan de Heeren geabonneerden buiten
Amsterdam worden verzonden. Vel 7 en volgende worden niet in commissie gegeven.
De 1ste aflevering, afzonderlijk verkrijgbaar à f 1,-, is uitverkocht.
Amsterdam, 8 april 1862.
R.C. Meyer.

[10 april 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Ongeveer 10 april 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan éen kant met potlood beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
De opgave betreft de zesde lezing, gehouden op 17 april 1862. De vraag inzake
de Spectator is doorgestreept.
In inkt staat onderaan nog een optelling: 100, 211, 233, 58 = 602.
Waarde d'Ablaing!
Zet maar: Over de verpligtingen van den nederlandschen Staat omtrent Indië. Is er geen mogelijkheid om den Spectator even te lezen?

[april 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk midden april 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
scheef afgescheurd en aan éen kant beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
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Volgens de Rekening-courant over 1862 heeft d'Ablaing tweemaal een annonce
geplaatst in de NRC, nl. 16 april en 6 juni; zie VW X, blz. 717.
Waarde d'Ablaing! Laat mij S.V.P. uwe annonce zien, om accoord te gaan.
Vergeet den Haarlemmer niet en de N. Rotterdammer.

[april 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Midden april 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d 'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
met potlood aan twee zijden beschreven. Op de achterkant een rode inktvlek. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
De vermelding van Mattheus betreft Idee 18% in de eerste druk blz. 112-116 zie
VW II, blz. 400-404.
beste d'Abl.
Gij zult mij verpligten door me een paar Exx. Ideen te geven. Vraag ook S.V.P. (en zend mij) twee afdrukken van vel 8. Dat heeft immers geen bezwaar voor de drukkerij? Mij dunkt 't is alleen de
papierwaarde; dus niets.
Nu bijv: woû ik iets nazien in mijn tekst van Mattheus, en ik heb hem niet.
Zeg me eens of die nieuwe Mattheus niet mooier is dan de oude?

[Bijlage
Bijzondere druk van Mattheus XIX]
Bijlage
Het Multatuli-Museum bezit een bijzondere druk van het kerngedeelte uit Idee
183, een brochure van 16 blz. fraai zetsel met ruime interlinie, waarvan blz. 6-15
gepagineerd. De eerste blz., waarvan men mag veronderstellen dat ze een geschreven
opdracht bevatte, is weggesneden; de smalle overgebleven strook links is vastgeplakt
op blz. 3, de pagina met de titel:
MATTHEUS XIX.
Uit de Ideën
van
MULTATULI.
Eenig exemplaar.
Amsterdam,
R.C. MEIJER.
Vijgendam, J. 628.
1862.
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[april 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk april 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Dubbel velletje papier,
aan éen zijde met potlood beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Vind je niet goed dit van avend nog naar Kröber te zenden dan kunnen ze morgen
dadelijk beginnen Je hoeft niet natezien
't is maar de ruwe correctie

[april 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk april 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan éen zijde voorde helft beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Waarde d'ablaing!
Verzoeke de Drukkerij mij een half uur vooruit te waarschuwen als men kopij
noodig denkt te hebben.
Ik heb wel, maar ik houd het graag zoolang mogelijk hier wijl ik anders den draad
kwijt raak.

[april 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
April 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
van onder afgescheurd en aan éen zijde in potlood beschreven. (U.B. Amsterdam;
fotokopie M.M.)
Onder de aanhef stond eerst: Wil je S.V.P. eens nakijken, maar dit is doorgestreept.
Waarde d'Ablaing
Wil je S.V.P. bijgaande correcties nog overbrengen op de proef die ik U gister
middag gaf
Op pag 172 heb ik in de correctie (naar k geloof) 't woordje ‘de’ vergeten.

[april 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Midden april 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier
aan éen zijde beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

51
Waarde d'Abl.
Vel elf is zoo gemarteld, verzèt, - veranderd en verknoeid dat het mij verveelde
U daarbij in 't spel te brengen. Zie hier dus vel 12.
Wil je't na correctie direct aan Gunst zenden S.V.P.
Hartelijk gegroet.
tt.
DD

[17 april 1862
Advertentie inzake de voordrachten]
17 april 1862
Advertentie in het Algemeen Handelsblad, Donderdag 17 April 1862.
VOORDRACHTEN V. MULTATULI.
De zesde en laatste voordragt, hoofdzakelijk handelende over de verpligtingen
van de Nederlandsche Staat omtrent Indië, zal worden gehouden op Donderdag den
17den a.s. des avonds ten 8 ure in het locaal Frascati Toegangsbewijzen à f 1, verkrijgbaar aan de zaal en bij de firma R.C. Meyer, Vijgendam, J 628 te Amsterdam.

[april 1862
Mededeling van Multatuli aan d'Ablaing]
Eind april 1862
Mededeling van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg inzake het opschrift
van Idee 279. Enkel velletje papier, aan éen zijde beschreven. (U.B. Amsterdam;
fotokopie M.M.)
In de afgedrukte tekst is dit opschrift nog weer enigszins anders geformuleerd; zie
VW II, blz. 475.
Huwelijks formulier, ten behoeve der Predikanten in Groningen, door prof. W.
Muurling.

[juni 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Begin juni 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan éen kant beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Na het woord insereren stond eerst: t zij als ing. stuk 'tzij, maar dit is doorgestreept.
Voor de desbetreffende advertentie van 10 juni 1862 zie VW X, blz. 672.
Waarde Meijer
Kunt ge dit laten opnemen in 't Handelsblad?
Heden nog?
En vervolgens alle dagen tot de verkiezing.
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Ik wil bovendien een artikeltje laten insereren als advertentie. hoe laat moet dat er
zijn?
Ook dat moet herhaald worden tot de verkiezingen.

[10 juni 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Ongeveer 10 juni 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
van onder afgescheurd en aan éen zijde beschreven. (M.M.)
Het beroep op 't volk is opgenomen als Idee 290 en wordt aldaar gevolgd door
Aan de lezers myner Ideen. Zie VW II, blz. 482.
Waarde Meijer!
Laat maar drukken. Er komt meer.
Die uiligheid van die boekverk: kost mij veel! Nu is't een mal échec. Ik had een
heele troep schrijverij klaar alles in de meening dat dat ding was rondgezonden. Dat
kan nu niet dienen, ik schold mijn lezers uit, en dat kan nu niet.
Hoe ik 't nu behandelen zal, weet ik nog niet. Ik zal dat beroep op 't volk opnemen
in mijn Ideën, van daag nog. Maar als ik die zaak van de boekverk: aanroer zullen
zij kwaad worden, en een volgende keer exprès mij tegenwerken uit rancune, ‘t’ is
fataal geloopen. - Ik denk dat ik alleen zal zeggen: ‘door een verdrietig misverstand,
&c.

[10 juni 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Ongeveer 10 juni 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Dubbel velletje papier,
waarvan twee zijden beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Het briefje houdt verband met de Japanse Gesprekken, die op 23 en 30 juni in het
Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad werden gepubliceerd. Zie VW III,
blz. 9-27 en VW X, blz. 675.
Waarde d'A.
dit komt nu niet voor 12 ik kan't niet helpen.
Waarom maar niet geannonceerd naar uw goed dunken?
Nu zal er helaas! tijd wezen om te overleggen of't beter is vrijdag. Als gij nog tijd
hebt voor de annonce, annonceer dan wat gij wilt. Ik heb aan Broens geschreven mij
geld te zenden voor wat feuilletons in 't H. & E. blad. Als ik geen geld krijg, verlies
ik een kostbaren tijd.
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Ik verlies minder tijd door 't schrijven van 4 of zes vel feuilletons dan door in zoo'n
vervloekte gêne te zitten. Daarvoor ben ik niet gemaakt.
Adio
tt
DD

[juni 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Midden juni 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan éen zijde beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Waarde d'abl
Broens heeft het aangenomen, maar kan me 't geld eerst Maandag geven. Kunt ge
nu, dáárop, mij heden f 50- geven? dat is nog 40? Dat scheelt mij veel.
adieu
tav
DD

[juni 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Mogelijk midden juni 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Afgescheurd strookje
papier, aan éen zijde beschreven. (M.M.)
Zoudtge voor mij willen laten koopen bij Van Kampen Christelijke Volksalmanak
van 1860
1861
& 1862.-

Ik heb die noodig.

[14 juli 1862
Brief van d'Ablaing aan Engelse uitgever]
14 juli 1862
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan een ongenoemde engelse uitgever.
Twee fragmenten; het tussenliggende deel handelt uitsluitend over franse boeken.
(Kopieboek 2, blz. 3. M.M.)
De steeds in deze brief geschreven ij is door y vervangen.
Sir.
The present is to be delivered into your hands by my friend Mr. A.S. Kok, one of
our young dutch literates. Mr. Kok will have the kindness, in my behalf, to submit
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to your inspection the list of works in the dutch and french languages, all published
by myself.
If you might wish to publish a translation in the English language of Multatuli's
works, the most precious gems of modern dutch literature, you may rely upon our
assistance, and our readyness to provide you with all those information and elucidation
you may wish for.
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Multatuli's works contain a too witty and too piercing satire on the dutch colonial
system, and its managements, not to offer a most interesting and amusing lecture for
English readers.
If you agreeths the present offer, your speedy answer will be highly welcome to
me.

[15 juli 1862
Brief van d'Ablaing aan Nijgh]
15 juli 1862
Brief van R.C. d'Ablaingvan Giessenburg aan de uitgever H. Nijgh te Rotterdam.
(Kopieboek 2, blz. 4. M.M.)
Mijn Heer
Wilt U mij veroorloven eene nieuwe uitgave te leveren van:
Multatuli Wijs mij de plaats etc. hetzij afzonderlijk, of in de Ideen, of met andere
dergelijke stukjes in een bundeltje of wel op meerdere van genoemde wijzen naar
gelang zulks den Heer E.D. Dekker behagen mogt?
Ik ben zoo vrij U dit te vragen, omdat U toch niet voornemens zijt het werkje te
herdrukken, en de schrijver gaarne alles wat hij geschreven heeft, verkrijgbaar zag.
Een spoedig antwoord te gemoet ziende, heb ik de eer mij met de meeste achting
te noemen
UEDwD.

[juli 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk midden juli 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Afgescheurd stukje
papier, aan éen zijde beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.) De datering
is gegrond op de veronderstelling dat Groningen duidt op Idee 27g, in de eerste
editie blz. 197; zie VW X, blz. 677.
Zonderling: ik kan de proef van Groningen niet vinden. Ik heb vreesselijke drokte bestel S.V.P. een tweede afdruk, dat's nog beter dan dat ik te lang zoek.

[juli 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Midden juli 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
tot halverwege de keerzijde beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie MM.)
K: Kröber, de drukker.
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Waarde M.
Goed. Ik begrijp ook dat je die proef van morgen dadelijk gezonden had.
Maar wat beduidt dan bijgaand briefje met 2 vragen:
1o om de proef die ze hadden, en die ik juist van hen wacht.
2 om vier bl. kopij voor 19.
Nota 1o dat ik niet geloof dat ze die noodig hebben. Ik beweer dat ze reeds gister
morgen kopij in overvloed hadden.
& 2o Al hadden ze't noodig dan hadden ze't gister kunnen weten en krijgen. Want
reeds gister verwachtte ik al dat de 1e proef van 19 af zou zijn. De heele zaak komt hierop neer dat K: ons voor gek houdt. De vragen op bijgaand
blaadje zijn gezocht om 't air te hebben of i op ons wacht, dat niet waar is.
Ik heb naar gissing juist 4 pag. kopij gegeven, en let nu eens op of er niet blijken
zal dat ze 't niet noodig hadden. Maar zeg daar nu nog niets van anders zetten ze heel
gedrongen om schijnbaar gelijk te hebben.

[juli 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Midden juli 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
tot bovenaan de keerzijde met potlood beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Het burgerstandspatois slaat op het taalgebruik tijdens het avondje bij de familie
Pieterse, Idee 386 en volgende, in de eerste druk blz. 304; zie VW II, blz. 565.
Waarde Meijer
Gister avend thuis komende vond ik de gecorr. proef. Maar 't was te laat.
Daarom heb ik hem eerst van morgen gecorrigeerd, en naar de Drukkerij gezonden.
Ik denk dat 'k straks wel zal terugkrijgen - Maar ik gis dat 'k nog eens zal moeten
zenden. Die burgerstands patois moet heel accuraat gedrukt zijn. Zoodra ik denk dat het kan voor fiat afdrukken zal ik hem U zenden. In allen geval
vandaag. Neem daar maar uw maatregelen naar. Ik ben gister avend bij Wettig
geweest.
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Midden juli 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan én zijde met potlood beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Vel 18-20 verscheen op 21 juli 1862; zie VW X, blz. 679.
Waarde Meijer!
Hoe ver strekken de omslagen? De Eerstvolgende aflevering zal zeker nog
geschieden met de laasten? Komje nog klaar van avend met 18-20? Maar al was 't morgen, - ik vind nu komt
't 'r minder op aan. Van avend kopij aan de Drukkerij. Ik vind ditmaal zonder jagten.

[19 juli 1862
Brief van d'Ablaing aan Mulder]
19 juli 1862
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan de heren Mulder en De Gavere te
Groningen. (Kopieboek 2, blz. 5. M.M.)
Testament: Le testament du Curé Mestier, een uitgave van d'Ablaing.
Waarde Heeren,
Bijgaande revisie van uwe derde brochure. Drukte met de hervatte uitgave der
Ideen zoo aan de drukkerij, als bij mij, heeft eenige vertraging in het zetten en
corrigéren veroorzaakt. - Ik hoop dat U het mij niet te zeer zult euvel duiden. Ik ben
overstelpt met bezigheden. Zoodra ik de revisie herzien van U terug ontvangen zal
hebben, wordt het stuk afgedrukt.
Ik zend U met dezen tevens een Ex: 1e aflevering Testament. Ik verkeerde in den
waan, dat ge dit persoonlijk mede genomen hadt.
Na hartelijke groete
Geheel de uwe.

[21 juli 1862
Brief van d'Ablaing aan Günst]
21 juli 1862
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan de uitgever F. Günst. (Kopieboek
2, blz. 6. M.M.)
De genoemde brief van 25 september 1861 is niet teruggevonden.
Mijn Heer.
Ik heb de eer U te melden, dat ik reden tot, noch zin van uwen geëerden van heden
begrijpen kan, - in verband met uw schrijven aan den Heer E.D. Dekker (Multatuli)
dd 25 September 1861, en met het
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besprokene tusschen U en mij in Maart ll. Het zoude mij aangenaam zijn de noodige ophelderingen van U te ontvangen
nopens de grove tegenstrijdigheid die er bestaat tusschen uw schrijven en de feiten
zoo als ze thans te mijner kennis zijn.
Ik heb de eer mij met alle achting te noemen
UEDwD.
de firma R.C. Meijer

[21 juli 1862
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
Omstreeks 21 juli 1862
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. Enkel velletje papier,
met op blz. 1 onderaan en blz. 2 bovenaan in potlood het antwoord van Multatuli.
(U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Het kruisje na het woord geven is van Multatuli's hand.
Amice.
Vel 18-20 worden op het oogenblik per baliemand door Amsterdam omgevoerd.
Ik heb nog voor éénmaal omslagen genoeg.
De banden voor de volgende aflevering zijn reeds geschreven.
Ik zou gaarne heden over 8 dagen weder drie vel gevenx want anders vrees ik dat
de tweede Serie in den loop van dit jaar niet gereed komt.
Ik bestel heden het papier. - Zorg gij slechts voor kopij om het te bedrukken.
TT
RC
x
goed, heden nog kopij voor 3 uur. Ik laat het aan de drukkerij zeggen, dan kunnen
ze dadelijk beginnen.

[24 juli 1862
Advertentie inzake de Ideen]
24 juli 1862
Advertentie in het Nieuwsblad voor den Boekhandel, Donderdag 24 Julij 1862.

Ideen van Multatuli.
Na het beëindigen van de eerste serie der Ideen van Multatuli, zal een aanvang worden
gemaakt met eene tweede serie, die eveneens in vellen op onbepaalde tijden
verschijnen zal.
In het belang eener geregelde toezending zal het mij hoogst aangenaam zijn bij
tijds eene opgave te erlangen van het getal inteekenaren op deze tweede serie.
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H.H. Boekhandelaren die nog ex. Multatuli Over vrijen arbeid etc. en Multatuli,
Ideen, vel 1-6 der eerste serie in commissie mogten hebben, gelieven mij deze zoo
spoedig mogelijk terug te zenden, daar ik ze dringend noodig heb.
De Firma R.C. Meyer.

[25 juli 1862
Brief van d'Ablaing aan Stokhuijzen]
25 juli 1862
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan boekhandel Stokhuijzen te
Gorinchem. Fragment. (Kopieboek 2, blz. 13-14. M.M.)
Verschillende brieven van d'Ablaing uit deze tijd handelen over misverstanden bij
de boekhandel, die alleen vel 1-6 van de Ideen in commissie heeft gekregen en dit
bij de verdere vellen ten onrechte ook verwacht.
Van de 2e serie Ideen zal ik U het gewone getal Ex. eerste aflevering zenden, om te
beproeven of uwe inteekenaars willen doorgaan, waaraan ik niet twijfel. Dagelijks
groeit het getal abonnementen aan.

[28 juli 1862
Brief van d'Ablaing aan Uitgever Europa]
28 juli 1862
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan de Uitgevers van «Europa».
(Kopieboek 2, blz. 16. M.M.)
M.H.
Schrijver en uitgever der Ideen van Multatuli hebben op het oogenblik nog geen
bepaald besluit genomen omtrent het al of niet ter recensie aanbieden van gezegd
werk.
Heeft de aanbieding plaats, dat in alle gevallen zal zijn na het beëindigen van de
eerste serie der Ideen, dan zal zij ook geschieden aan de redactie van het tijdschrift
‘Europa.’
Ik heb de eer mij met de meeste achting te noemen UEDwD.

[28 juli 1862
Brief van d'Ablaing aan Braunius Oeberius]
28 juli 1862
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Braunius Oeberius te Bolsward.
(Kopieboek 2, blz. 18. M.M.)
Waarde Heer.
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is geworden, in weerwil op den adresband aan uwen naam, onder mijn persoonlijk
toezigt geschreven, nadrukkelijk vermeld was dat de bladen U moesten worden
gezonden per post. Ik neem deze gelegenheid waar U op te merken dat uw laatste
schrijven over de zaak van den Heer Dekker niet door mij is beantwoord omdat ZEd
mij verzekerde U toevalligerwijze juist een briefte hebben geschreven die als antwoord
op den uwen kon gelden, waarop wij overeen kwamen, dat ik uw antwoord op dit
schrijven zou afwachten alvorens mijne beantwoording gereed te maken en U op te
zenden en van uw antwoord op zijn schrijven heb ik tot heden niets vernomen.
Inmiddels na hartelijke groete
Geheel de uwe
Eind juli 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan éen zijde met potlood beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Waarde Meijer!
Hierbij terug:
Bl. 1-6

1 Ex.

„7

9„

„8

6„

„9

8„

„ 10

8„

„ 11

9„

„ 12

9„

Maar nu mankeer ik om het voor mij noodige getal Exx. van 15 voltemaken.
Bl. 13-19

2 Ex.

Bl. 20

3 Ex.

Wilt ge mij die geven?

[juli 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Eind juli 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan éen zijde met potlood beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
De bakerpreek, Idee 394, staat in de eerste druk op blz. 324-336; zie VW II, blz.
581-594.
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Gister avend kreeg ik proef van 21.
Daar 't mijn schuld is dat die bakerpreek moet overgezet worden, zijn ze bij de
Drukkerij diligent. Knor dus niet op hen.
DD

[juli 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Eind juli 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Afgescheurd strookje
papier, aan éen zijde met potlood beschreven. (M.M.)
Geef mij SVP een der laaste proeven van 23. De drukkerij krijgt vandaag geen kopij. Ik heb 't hun laten zeggen.

[juli 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Eind juli 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
afgescheurd en aan éen zijde beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Wilt gij de proef &c van vel 23 maar afdoen. Ik ga naar Haarlem.

[4 augustus 1862
Brief van d'Ablaing aan Brouwer]
4 augustus 1862
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan G. Brouwer te Deventer. (Kopieboek
2, blz. 28. M.M.)
Waarde Heer
Bijgaande het gevraagde Ex. Ideen van Multatuli 1-23 ter inzage. Plaatst ge het
niet zend het mij s.v.p. terstond terug, ik heb er nog slechts weinig Ex. van over en
ben reeds genoodzaakt geweest op te vragen.
Uw principaal heeft groot gelijk, ook mij is het opgevallen dat ge er niet mede
werktet hoezeer ik ze herhaalde malen in commissie aangeboden heb. - Heeft Prof.
van Vloten ze? - De reeds verdubbelde oplaag is genoegzaam op. De tweede bundel
volgt onmiddelijk de eerste. - Als ge wilt plaatst ge.

[21 augustus 1862
Brief van d'Ablaing aan Nijhoff]
21 augustus 1862
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Nijhoff en Zoon te Arnhem.
(Kopieboek 2, blz. 47. M.M.)
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M.
Ik zend u alleen vel 7-23 Ideen, omdat ik u reeds den 29 maart ll. op uw verzoek
2 Ex. 1-6 in commissie zond, waarvan een dus dienen kan voor het Ex: dat u geplaatst
hebt. Het andere Ex. zult u mij verpligten mij terug te zenden. Ik begin groot gebrek
te krijgen aan deze bladen, bij het afleveren van complete Exemplaren.
Met de meeste achting
UEDwD.

[22 augustus 1862
Brief van d'Ablaing aan Köster]
22 augustus 1862
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan H. Köster te Delft. (Kopieboek 2,
blz. 48. M.M.)
M.
Bijgaande één Ex. Ideen van Multatuli 1-23. Met 26 is de eerste bundel volledig.
Ik heb in der tijd 7/6 Ex. aangeboden - bij vooruitbestelling. Na het verschijnen
der eerste vellen tot het verschijnen van vel 12 werd de premie 7/6,5, en na het
verschijnen van vel 12 13/12.
U houde mij dus ten goede dat ik thans nu van de Ideen 23 vellen verschenen zijn,
nu het debiet gevestigd is en ik nog slechts zeer weinige Ex. van den tweede oplaag
over heb, ik niet meer de premie kan verleenen, die ik aanbood bij vooruitbestelling.
Mogt het getal Ex. die u successievelijk in den loop van dit jaar zult aanvragen tot
twaalf klimmen, dan zal ik, in aanmerking nemende het getal dat u in het geheel
plaatst, u een premie Ex. toestaan, zoo goed alsof u 13/12 in eens had aangevraagd.
Ik heb de eer te zijn
UEDwD.

[23 augustus 1862
Brief van d'Ablaing aan Nijhoff]
23 augustus 1862
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Nijhoff te Arnhem. (Kopieboek 2,
blz. 49. M.M.)
M.
Het spijt mij zeer u te moeten refereren naar den noot aan den voet van mijne
facturen, houdende waarschuwing dat de in commissie gezonden vellen 1-6 der Ideen
van Multatuli niet afzonderlijk verkrijgbaar waren, doch het abt. tot en met vel 26
aan het koopen dezer vellen verbonden was.
Ik plaatste deze noot om alle vergissing te voorkomen, te meer daar
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het getal overgedrukte bladen, ingerigt om als eerste afleveringen afzonderlijk
verkocht te worden, zeer gering was. Het is mij onmogelijk op het oogenblik van
mijne bepaling af te wijken; de afleveringen zijn sedert lang uitverkocht, en ik heb
de weinige Ex. die ik van het werk over heb, te zeer noodig om er twee defect te
maken. UEd houde mij dus ten goede dat ik u in dit geval onmogelijk van de twee
abonnementen ontslaan kan. U gevoelt zelf dat ik door het afzonderlijk afleveren der
eerste aflevering geen enkel Ex: méér heb overgehouden dan noodig was voor de
complete Exemplaren 1e. bundel.
In alle gevallen, waarin het mij slechts mogelijk zij, zal het mij een genoegen zijn
u van dienst te wezen.
Ik heb de eer mij met de meeste achting te noemen UEDwD.

[8 september 1862
Brief van Multatuli aan Mathilde Lesprit]
8 september 1862
Brief van Multatuli aan Mathilde Lesprit. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (Origineel in privé collectie Antwerpen; fotokopie M.M.)
Deze franse brief afgedrukt VWX, blz. 647-651, naar een afschrift, is daar ten
onrechte gedateerd als Midden mei 1862.
Behalve een groot aantal onbelangrijke détails, levert vergelijking met de fotokopie
de onderstaande tekstverschillen op:
blz. 647 onder: Votre séjour á Delft - hiervóor staat nog: Si je ne me trompes,
maar dit is doorgestreept.
blz. 647 onder: pour les jours de votre vie, lees: pour toute votre vie
blz. 649 boven: de lacune, lees: de lacunes
blz. 649 boven: mon jeunesse, lees: ma jeunesse
blz. 649 midden: On vous avait dit que je mens, lees: On vous avait dit que je me
sa (of na of ra of va?) De twee laatste woorden zijn door-gestreept; er staat dus alleen
nog: On vous avait dit que je
blz. 649 midden: Je sais que je vous retrouverais, lees: je sais que je te retrouverais
blz. 650 boven: Dites-moi que vous, lees: Dites moi si vous
blz. 650 midden: qui ramasse les biens d'autrui, lees: qui ramasse le bien d'autrui
blz. 650 midden: Tu me tutoieras, lees: tu me tutoyeras
blz. 650 onder: Sais tu ce que je sentais en te nommant? lees: Sais tu ce que je
sentais en te nommant: moi?
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blz. 650 onder: Moi, je te promets, lees: je te promets
blz. 651 boven: votre nom, lees: votre nom ‘l’ ou Lesprit.

[26 september 1862
Brief van Multatuli aan Gay]
26 september 1862
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan J. Gay te Parijs. Tweede helft.
(Kopieboek 2, blz. 99. M.M.)
Je publie maintenant les ouvrages d'un nouveau littérateur hollandais, qui, dès son
début, s'est placé à la tête de notre phalange littéraire. Il tient au Henri Heine, à
l'Alphonse Karr, au Lord Byron; mais il n'est l'imitateur de personne. Il a fait une
révolution totale dans notre littérature. En fait de morale, philosophie, etc. etc. jusqu'
à la grammaire il fait le Hercule dans l' écurie d'Augias. Ses ennemis sont
innombrables. Le nombre de ses imitateurs lui fait souvent prendre en horreur ses
propres excentricités. Les ennemis les plus acharnés reconnaissent unanimement que
jamais auteur n'a manié la langue hollandaise aussi admirablement que lui. Ils avouent
franchement qu' ils n'osent l'attaquer de peur de sa marque ‘le joug de son esprit,
qu'il jette sur leur cou’ comme il s'exprime lui-même.
Vous concevez bien que de pareils ouvrages se lisent presque exclusivement par
la classe la plus civilisé, et malgré celà le premier tirage que j'en fais est de 1650
exemplaires, qui se vendent très-rapidement. Ces ouvrages sont pour moi un organe
de publicité, comme on en trouve peu en Hollande. Je vous l'offre pour répandre le
prospectus de votre revue projeté.
Si je puis vous être utile ou agréable d'une autre manière encore, vous n'avez qu'à
me le dire. Je ne demande qu'à coopérer au progres.
Agreez Monsieur mes salutations toutes fraternelles -

[10 oktober 1862
Geboorte van Oscar Felix Deiss]
10 oktober 1862
Geboorte van Oscar Felix, de zoon van Multatuli's protégée Mina Deiss. Vgl. J.
Kortenhorst: Multatuli en Mina Deiss. (Geschriften van het Multatuli-Genootschap
VII; 1964)

[10 oktober 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Ongeveer 10 oktober 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan éen zijde beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
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Waarde Meijer
Ik ben door velerlei dingen erg gepreoccupeerd en kan m'n geschrijf nóg minder
dan gewoonlijk beoordelen. Zorg gij S.V.P. dat al deze laaste vellen niet al te beroerd
zijn. Bij de 2e druk (3e oplage) moeten de ij bijna overal veranderd in y. Die i en j als
ij deugen niet. Maar 'k vind het niet goed dat nu in eens te veranderen. Ook stel ik voor een verandering in de rom: cijfers, namelijk (dit later) 't is nu te
lastig opzoeken Wanneer begint de tweede druk. Als de bundel compleet is zal je gaauw uitverkocht
zijn. Let er op of vel 25 & 26 zoo verschijnen kan als ik ze schrijf. Ik kan 't niet
beoordeelen. Ikzelf vind ze beroerd.

[1 november 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Ongeveer 1 november 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
scheef afgescheurd en aan éen zijde met potlood beschreven. (U.B. Amsterdam;
fotokopie M.M.)
Het briefje dateert blijkbaar uit de tijd dat Multatuli juist uit Brussel was
teruggekeerd, terwijl zijn broer Jan met zijn gezin via Engeland onderweg was naar
Java.
Van deze datum af schrijft Multatuli y in plaats van ij, zij het niet steeds consequent.
Deze brieven-uitgave gebruikt voortaan alleen de y, behalve in eigennamen.
Waarde Meyer, ik ben gister tuis gekomen en kom vandaag by U. Ik heb na de
ontvangst van uw brief naar Engeland geschreven, en wacht antwoord.
tt
DD
Ik kom van middag by U

[3 november 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
3 november 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan éen zijde beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Waarde Meyer!
Wilt ge dit S.V.P. voor my betalen?
3 Nov: 1862.
tt
DD
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[4 november 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Mogelijk 4 november 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Half velletje papier, aan
éen zijde beschreven. (M.M.)
Waarde Meyer! Wilt ge dit vel eens nazien? Verwonder U niet over 't trage afwerken van vel 26. Ik heb er wel al drie geschreven
en telkens verscheurd. Dat slot van bundel 1 is zeer moeielyk, omdat het 'n slot is. Ik wil namelyk Wouter afbreken en iets schryven aan de lezers der Ideen. Nu,
juist dàt is moeielyk, mijn toon is gedurig te bitter, en ikzelf ben moê van schelden.

[6 november 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk 6 november 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan éen zijde met potlood beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
De datering volgt uit de veronderstelling, dat d'Ablaings brief van 8 november
(VW X, blz. 701) de beantwoording is van de onderstaande mededelingen.
Waarde Meyer.
Ik zend u dit vel (waarvan de correctie reeds op de drukkery is) om me uw oordeel
te zeggen of 't niet al te lam is?
Straks kryg ik de revisie, en die zal ik je ook zenden, om als je gelegenheid hebt,
daaruit nog wat fouten te halen.
Ik zend je dit vel nu alleen om je oordeel over den inhoud, en of 't zoo verschynen
kan.
Wil je me dit blad terugzenden er staat een en ander dat ik wil gebruiken by de
revisie. Wil je 't metéén corrigeren? Ook goed. Als je tenminste denkt dat het verschynen
kan.

[9 november 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk 9 november 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan éen zijde beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Deze brief is het antwoord op d'Ablaings brief van 8 november; zie VW X, blz.
701
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Waarde Meyer.
Ik denk je zult wel laten afdrukken, de veranderingen zyn kleinigheden.
Ik heb toch gantse gelaten. Ik zeg gantse en hoor de t. Daarom schryf ik 't ook. Ik vind dit blad nu goed gedrukt. Aan 't eind heb ik iets omgezet.
‘Is die vertelling 'n klagt &c. staat nu voor den Samojeed. Zoo is 't beter. Lees eens bygaand vriendelyk briefje van Goeverneur. Laat de brocheur er op letten, by 't innaaien dat een vel verkeerd gevouwen was.
Of is dat al veranderd?

[13 november 1862
Advertentie inzake de Ideen]
13 november 1862
Advertentie in het Nieuwsblad voor den Boekhandel, Donderdag 13 November
1862.

Ideen van Multatuli.
Het slot van den eersten bundel der Ideen van Multatuli ziet heden het licht. De eerste
aflev. van den tweeden bundel zal hoogstwaarschijnlijk zeer spoedig volgen.
H.H. Boekhandelaren die ook den tweeden bundel afleveringsgewijs wenschen te
ontvangen, gelieven mij dus tijdig het getal hunner abonnenten op te geven, ten einde
geene vertraging in de toezending te ondervinden. De conditiën voor den boekhandel
blijven onveranderd, als in mijne circulaire dato 15 julij l.l. vermeld: f. 4, - netto f.
3,20; met de premiën 13/12, 28/25, 57/50, 115/100. Men zal mij verplichten de vellen
1-6 van den eersten bundel, die men nog mogt in commissie hebben, onverwijld
terug te zenden, ik heb ze noodig om Ex. te doen brocheren.
De Firma R.C. Meyer.
Amsterdam, 13 Nov. 1862.

[november 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk midden november 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan éen zijde beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
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Verzoeke te expedieren voor myn rekg.
1 Idéen. S.M. Brakel te
Rotterdam
(byg: brief insluiten)
Het pakje frankeren S.V.P.

[november 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk midden november 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan éen zijde beschreven; ingeperst hoofd: H.J. Wouters Hotel Rondeel Amsterdam.
(U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
De correcties betreffen taalfouten in Idee 231 en Idee 237, de geschiedenis van
de Sainte Vierge, in de eerste druk blz. 157 en 169, en moesten worden aangebracht
in het exemplaar van de Ideen dat Multatuli wilde aanbieden aan Henri de Pène, de
franse journalist aan wie hij het motto voor de Max Havelaar had ontleend; vgl. VW
I, blz. 13 en 571. Stellig zal Multatuli geen afzonderlijke afleveringen hebben
aangeboden, maar de gehele bundel.
Waarde D'ablaing.
Corrigeer SVP. in't exemplaar van dePène
pag 157. théologicien, théologen
pag 169. Athéiste.... Athée
DD

[17 november 1862
Brief van d'Ablaing aan Noman]
17 november 1862
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Joh. Noman te Zaltbommel.
(Kopieboek 2, blz. 155. M.M.)
B H: Boekhandel.
à governo: ter inlichting (half frans, half italiaans).
M.
Ik heb de eer U te berigten dat ik alleen gemagtigd ben de premien op den 2den
bundel der Ideen toetestaan zoo als die door mij zijn geannonceerd in mijne circulaire
van Junij ll. en in het Nieuwsblad van B H. nl. 13/12, 28/25, 57/50, 115/100.
Het door u gevraagde getal 38/32 zoude dus gereduceerd worden tot 36/32. Er is
veel waarschijnlijkheid, dat na het verschijnen der eerste aflevering de premien op
nieuwe abonnementen zullen ingetrokken worden, - dit à governo.
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[22 november 1862
Brief van d'Ablaing aan Van Gelder]
22 november 1862
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Van Gelder en Zonen. (Kopieboek
2, blz. 164. M.M.)
WelED. Heeren
In strijd met de verzekering van den Heer E.D. Dekker mij voor het einde van het
loopende jaar in staat te stellen den volledigen tweeden Bundel der Ideen van Multatuli
het licht te doen zien, heb ik tot op dit oogenblik nog niet de minste kopij daar voor
ontvangen.
Het papier mij door U voor dien tweeden bundel, op mijne aanvraag geleverd, ligt
dus voor mij nutteloos en als last-post bij den Heer W.J. de Roever Kröber, en als
de tijd der betaling zal daar zijn, ben ik voor de waarde geene dekking wachtende.
In dezen voor mij lastigen toestand, vermeen ik niet beter te kunnen doen, dan U
ridderlijk en zonder langer op de nakoming der belofte van den Heer Dekker te
wachten, welke nakoming trouwens op het oogenblik niet meer van invloed zoude
zijn, daar thans de noodige tijd tot het afdrukken en uitgeven vóór Ult.o December,
van den tweeden bundel zou ontbreken, de zaak voor te stellen gelijk ze is en liever
thans dan later te verzoeken zoo mogelijk van uwen kant, mij behulpzaam te zijn,
mij van eene verpligting te ontheffen, die ik vooruit weet, dat mij in de gegeven
omstandigheden uiterst moeijelijk zou vallen te voldoen.
Ik heb dien ten gevolge de eer U bij dezen voor te stellen het papier voor den
tweeden bundel = 90 Riem, ter waarde van f 810 van mij terug te nemen, ingeval u
het nog in den loop van dit jaar elders plaatsen kunt, en als u dit niet gelukt, u te
verzoeken de post op de rekening van 1863 over te boeken met berekening van 5%
interest verlies over het bedrag, door mij te voldoen gelijktijdig met het u door mij
verschuldigde over 1862.
Wenscht U echter in het tweede geval de post liever niet over te schrijven en uw
papier te doen terug halen, het is ter uwer dispositie, en u kunt evenzeer mijne
rekening over 1862 verhoogen met de 5% interest verlies, die ik u, hoezeer buiten
mijne schuld op gezegde f 810. - veroorzaakt heb.
Dertig riem zal ik echter alle gevallen in het voorjaar noodig hebben voor een
nieuwe oplaag van den Eersten bundel, en hoe weinig er staat te maken zij op beloften
van den Heer Dekker, zal dunkt mij
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toch het geheele jaar 1863 niet verstrijken, zonder dat hij ten minste één bundel er
bij in het licht geeft.
UED antwoord te gemoet ziende heb ik de eer mij met de meeste achting te noemen
UEDwD.

[8 december 1862
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
8 december 1862
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 2, blz. 185.
M.M.)
Den Heer E. Dekker
sHage
Amice
Ingesloten een brief uit Indie per mail voor u aangebragt.
Revers heeft mij voor u gezonden een Ex. van de Ideen van Multatuli. Overigens
niets nieuws.
Geheel de uwe

[8 december 1862
Brief van d'Ablaing aan Gaasbeek]
8 december 1862
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan M. Gaasbeek te Groningen.
(Kopieboek 2, blz. 183. M.M.)
M.
Bijgaande op nieuw in commissie:
1 Ex. Multatuli Ideen 1n. Bundel.
Vel 7-26 kan ik u niet afzonderlijk in commissie zenden, omdat de vellen, niet
ingenaaid, door het heen en weder zenden te veel lijden. Ik moet u echter opmerkzaam
maken dat de verkoop van vel 1-6, het nemen van 7-26 noodzakelijk maakt, zie den
noot onder mijne facturen. Wilt gij het Exempl. compléteren waarvan de Heer
Noordhoff vel 1-6 in commissie ontving, dit is mij om het even, - als u mij, ter
voorkoming van abuizen - er slechts kennis van geeft.
Na aanbeveling en groete
UEDw.

[8 december 1862
Brief van d'Ablaing aan Noman]
8 december 1862
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Noman en Zoon te Zaltbommel.
(Kopieboek 2, blz. 186. M.M.)
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Indien de kaart van de Westkust of van geheel Sumatra door Ver-
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steegh reeds in het licht is, en u er Ex. van voorhanden hebt, gelieve u er mij eene
voor rekening te zenden.
Zoodra de heer E.D. Dekker alhier zal teruggekeerd zijn, zal ik ZEd. kennis geven
omtrent uwe reclame aangaande de premien voor de Ex: 2e bundel Ideen, door u
aangevraagd. Ik twijfel echter dat ZEd er genoegen mede nemen zal, daar ZEd, voor
zijn vertrek reeds er bijzonder op aandrong, dat ik geene premien hoegenaamd meer
toestond, en zelfs het boekhandelaars rabat en het leveren op tijd afschafte (voor zoo
ver het gold de werken door hem geschreven en door mij voor zijne rekening
uitgegeven). Het heeft mij toen reeds groote moeite gekost zijn Ed. van dit besluit
terug te brengen.
Ik heb de eer mij na aanbeveling met alle achting te noemen
UWDwD.

[12 december 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
12 december 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Dubbel velletje papier;
op de achterkant: d'Ablaing Esq. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
De datering volgt uit d'Ablaings antwoord; zie VW X, blz. 710.
Wil je my wat geld zenden f 25. of zoo iets.
Waarschijnlijk midden december 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
geheel beschreven. (M.M.)
De allerlaatste zin staat verticaal geschreven langs blz. 1.
C: Charlotte de Graaff, een jonge bewonderaarster van Multatuli.
Waarde d'Abl.
't Is moeielyk eerlyk te wegen, wat zwaarder is - uw deficitsvermeerdering, of myn
behoefte. Dat ik (byv: f 50.) erg noodig heb, is waar, - zóó waar dat ik aan een
woekeraar graag 100 zou teruggeven in January, - ja méér dan f 100. Kunt ge dus, gebruik makende van de zekerheid dat ge in January ruimte zult
krygen, en dus daarop afspraken kunt baseren, eene betaling uitstellen behoudens
fatsoen, doe het. Maar 't is verduiveld moeielyk de graad van behoefte te vergelyken.
Doe wat gy eenigszins kunt, met de zekerheid dat ik U in January
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ruimte kan verschaffen. Ik gis op deze wijze:
1o. Precies afrekenen (behoudens wat wy te zamen blyven bezitten.
2o. Storting bij U (tegen matige rente en als handelszaak) door C. van byv: f 2000.3o Voorschot door U aan my van byv. 25 × 26 = f 650 op bundel II van de Ideën.Dan heb je ca f 1300. - over om je te roeren.
Bij deze voorstellen (C. doet wat ik wil) zyn beschouwingen die ik nu voorby ga
- 't is 'n heele geschiedenis. Zelfs 't vaststellen van het cyfer der storting wacht op
byzaken die ik nog niet weet. Maar hoe 't zy, ik zal over geld kunnen beschikken.
Dat ik niet zeg: meer by U storten, staat in verband met - enfin, te lang om uitteleggen.
- Maar houd my niet aan boven staand voorstel. Wèl aan de afspraak dat ik U in
January f 1000 bezorg, zonder verband van voorschot aan my.
Hartelyk gegroet
tav
DD
myn tegenw. positie is gecompliceerd, maar gunstig.
Ik denk er over om meer dan f 2000 by U te storten, - maar ik heb nog niet de donnés
die ik noodig heb voor 'n décisie. Ook staat het in verband met mijn wonen, inrigten,
frans schryven. 't Wonen van C. by my. de consideratie voor 't qu'en dira t-on harer
familie
Ideën II kryg je in allen geval
als ik naar Parijs ga, moet ik geld hebben. Als ik hier blyf, gy. dat is het.

[december 1862
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk eind december 1862
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Afgescheurd strookje
papier, aan éen zijde beschreven. (M.M.)
S.V.P. één Max Havelaar
één Minnebrieven.

[december 1862
Brief van Multatuli aan Laan]
Waarschijnlijk eind december 1862
Brief van Multatuli aan W. Laan, zwager van Charlotte de Graaff. Enkel velletje
postpapier, in tweeën gevouwen; daarvan éen bladzijde beschreven. (Privé collectie
Hilversum; fotokopie M.M.)
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Waarde Heer Laan!
Ik heb de vriendelyke vergunning van Mevr. L. op den omslag van Lotje's brief
gelezen en myn plan was er gebruik van te maken. Maar ik bedank er toch voor,
want ik zend myn pakje later dan morgen ochtend.
Wees met Mevrouw vriendelyk gegroet van
Uw hoogachtende
Dingsdag avend
Douwes Dekker

[december 1862
Brief van Multatuli aan Charlotte de Graaff]
Waarschijnlijk eind december 1862
Brief van Multatuli aan Charlotte de Graaff. Enkel velletje postpapier, in tweeën
gevouwen en slechts éen blz. beschreven. (Privé collectie Hilversum; fotokopie M.M.)
Het bijgaande boek zijn de Minnebrieven.
Lieve Charlotte!
Als 't mag kom ik theedrinken van middag, - Ja, ook als 't niet mag.
Stoor u niet aan de physionomie van bygaand boek. 't Is een ernstige zielenstudie,
omdat het geen gemaakt boek is, maar een geleefd boek. Vatje?
Dag beste meid, groet uw lieve familie.
Max
Zaterdag
OchTend. vraag permissie aan uw broêr om die lelyke T wegtegooien.

[december 1862
Brief van Multatuli aan Laan]
Waarschijnlijk eind december 1862
Brief van Multatuli aan W. Laan. Dubbel velletje postpapier, tot onderaan blz. 2
beschreven. (Privé collectie Hilversum; fotokopie M.M.)
De opmerking over ‘weten en kennen’ is een toespeling op de achtste Geschiedenis
van Gezag, uit Minnebrieven; zie VW II, blz. 39.
Dingsdag middag
Waarde Heer Laan, dat wil eigenlyk zeggen:
Lieve Mevrouw!
Die gekke Lot zend me in een brief twee ingeslotenen, open. Ze vraagt niet eens
of ik de hooge goedheid wil hebben u die te zenden? Ik heb ze gelezen, - en begryp
waarom die brieven open zyn. Ze
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woû my ‘een aardig kereltje’ noemen en ook me laten zien hoe ze Ds Begeman wil
verlokken tot de Ideën - Die man zal schrikken - een dominé! 'K heb zoo'n idee dat
hy Lotje zal kapittelen! U zal nu wel weten wat U met dien Begemanschen brief
doen moet, schryf er in 's hemels (of in myn) naam niet by dat Lotje my kent, want
dan is 't dadelyk uit den booze.
Dag lieve Mevrouw, ik groet U en den Heer L. en kleine prul heel hartelyk
Douwes Dekker
Wat is Charlotte een uitstekend meisje! Wist U dat wel? Gewoonlyk ziet men niet
goed van al te naby. Ik sta verbaasd over de vlugt van haar gemoed, en dat is geen
savanterie 't is hart. Ze heeft een styl als een woestynpaard. Wist U dat? Ik denk
neen.
Ik hoop haar een débouché te openen voor haar schoone frissche aandoeningen.
Als ik zulke gevolgen zie van afzondering, twyfel ik weêr aan de juistheid van myn
meening dat een meisje moet weten en kennen. Zij heeft zonder 't zelve te weten een
paar theorieen van my omvergegooid.
Ik heb haar heel lief en zal altyd goed voor haar zyn. Dat spreekt van zelf.
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Het jaar 1863
Op het ongemeen creatieve jaar 1862 volgde in het schrijverschap van Multatuli een
inzinking, een periode van ontspanning, althans in letterkundig opzicht. Voor een
deel ligt de verklaring daarvan in de eenvoudige erkenning dat een productiviteit als
waaruit Over Vrijen-Arbeid, Ideen I en de Japanse Gesprekken zijn ontstaan, wegens
haar uitputtend karakter nu eenmaal niet lang achtereen kán worden volgehouden.
Maar het andere en wellicht grotere deel van de waarheid moet elders worden gezocht.
Multatuli heeft zich dikwijls beklaagd over het lot dat hem tot schrijven verplichtte,
en daarbij de aard van zijn geschriften - als authentieke waarheid - gesteld tegenover
de verbale verzinsels en verbeeldingen van de literatuurproducenten. En inderdaad:
zodra er uitzicht was op een bestaan overeenkomstig zijn wezenlijke verlangen,
regelend, ordenend, vernieuwend, stroomden zijn activiteit en zijn inspiratie dáarheen.
Hij was schrijver tegen zijn zin, en het direkte doel waarmee hij schreef, namelijk
geld, was tegelijk in dubbel opzicht een beletsel. Als hij geen geld had, kon hij niet
schrijven; als hij wel geld had, behoefde hij niet te schrijven. Had iemand hem in
deze jaren royaal en duurzaam gesteund, dan zou hij gecauseerd hebben, gecharmeerd,
geïntrigeerd en misschien geagiteerd: een politiek avonturier in romantische stijl
binnen het al niet meer romantische West-Europa, zoals hij die met enig succes zag
optreden in Italië, en zonder succes in Polen. Invloed uit te oefenen met het gedrukte
woord was maar een vervangingsmiddel: waar het voor hem om ging, was macht,
was invloed metterdaad.
De creatieve verzwakking is al begonnen in de tweede helft van 1862, toen het
scheen dat Jan Douwes Dekker bereid was tot een financiële transactie die via de
firma Meijer ook Multatuli ten goede zou komen. Het overhaaste en in z'n details
ook niet geheel doorzichtige vertrek van Jan naar Java (midden oktober 1862) heeft
dit verijdeld en Multatuli ertoe verplicht de afgebroken bundel Ideen 1 op korte
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termijn te voltooien. Hij deed dit met gebruikmaking van gereedliggend materiaal:
de al uit begin 1860 daterende Fancy-fragmenten, die sinds de publikatie bekend
staan als ‘Woutertje Pieterse’. Het publiceren daarvan in dit stadium, en als Ideen,
lag niet in Multatuli's bedoeling, al staat vast dat hij met de mogelijkheid al vroeg
rekening heeft gehouden. Zijn onzekerheid, juist ten aanzien van dit niet-betogende
proza, blijkt uit de brieven aan d'Ablaing. Maar in elk geval waren vel 24-26 van
Ideen 1 op 13 november 1862 afgedrukt. Ofschoon Multatuli van plan is geweest
direkt door te gaan en in begin januari 1863 aan zijn uitgever verzekerde: ‘De tweede
bundel Ideen zal gaauwer klaar zyn dan de eerste’, bleef iedere kopij tot in oktober
achterwege. De oorzaak, of althans éen van de oorzaken, is duidelijk: in de eerste
helft van januari 1863 kreeg Multatuli de beschikking over duizend gulden uit het
bezit van Charlotte de Graaff. Hij verrekende enkele schulden en reisde naar Brussel.
Daar verbleef hij een groot deel van die maand, maar tot werken kwam hij niet. In
februari terug in Amsterdam, zag, bewonderde en ontmoette hij de duitse
toneelspeelster Laura Ernst, over wie hij een doeltreffend aanbevelende recensie
schreef en van wie hij een gekleurd portret met opdracht ten geschenke ontving. Zij
was blijkbaar meer dan twee weken in Holland. Hij vroeg voor haar tevergeefs
aandacht bij koningin Sophie met wie hij om geheel andere redenen in deze tijd enig
contact heeft gehad, en niet-tevergeefs bij Tine, en moest zich later enigszins
opzettelijk weer van haar los maken.
In maart was hij enkele weken in Den Haag, eerst in een hotel, daarna misschien
bij de vooruitstrevende en zeer gastvrije familie Hotz, waar hij in elk geval in april,
na opnieuw een kort verblijf in Brussel, een poosje gelogeerd heeft met de jonge
Edu. Hier is de onderbroken relatie met Mimi hersteld en voortgezet met lange,
hartstochtelijk openhartige brieven die haar langs omwegen moesten bereiken, gezien
het onvoorwaardelijk verzet van haar vader, gezien ook de steeds ernstiger wordende,
uitzichtloze ziekte van haar moeder. Sinds Mimi hem haar dagboek ter lezing had
gegeven, wist Multatuli wat zij voor hem voelde, en in de latere brieven sprak hij
onomwonden over een duurzame verbintenis. Na het overlijden van haar moeder
logeerde zij korte tijd in Amsterdam, maar de paar emotionele ontmoetingen brachten
geen wijziging, integendeel, in haar voornemen om enkele maanden naar het
buitenland te gaan:

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

77
Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, teneinde afstand te nemen van de schokkende
gevoelservaringen van de laatste tijd.
Moest d'Ablaing in begin mei aan een geïnteresseerde lezer bekennen dat hij
Multatuli gedurende vier maanden niet had gezien en zelfs niet wist waar deze op
dat ogenblik verblijf hield, ook toen het contact hersteld was, kreeg hij nog geen
kopij. Tegen het eind van september werd de financiële toestand echter zo nijpend,
dat een dubbele activiteit onvermijdelijk werd. Multatuli zette zich er werkelijk toe
weer te gaan schrijven, er was een geschikte aanleiding in een schandaalproces met
een aantal pikante menselijke aspecten; en tezelfdertijd richtte hij zich tot Van Lennep
met een vraag naar eventuele gelden die mogelijk nog beschikbaar waren als opbrengst
van de twee drukken Havelaar uit 1860. Maar het resultaat van deze tweede activiteit
maakte voortzetting van de eerste feitelijk overbodig: want er wás enig geld, en Van
Lennep stelde dit onmiddellijk ter beschikking, zij het op voorwaarde dat Multatuli
zwart op wit erkende dat er van financiële baatzucht in de Havelaar-zaak geen sprake
was geweest. Dit misverstand, voorzover het al had bestaan, werd uit de weg geruimd.
Maar dat er iets veel ergers en ernstigers was misdreven, op een heel ander zedelijk
en ook juridisch niveau, was met geen uitbetaling meer ongedaan te maken. Het is
duidelijk dat het hernieuwde contact met Van Lennep Multatuli in hoge mate heeft
geëmotioneerd, het is minder duidelijk hoe bitter de nasmaak is geweest van het toch
wel zoete bedrag. De ambivalente gevoelens van geschokt vertrouwen en bedrogen
vriendschap zijn in het eerste ogenblik blijkbaar in hun oorspronkelijke gloed weer
ontvlamd: en opnieuw doet Multatuli spontaner, warmer, menselijker aan dan de
formele en onmiskenbaar ook sluwe Van Lennep. Want de definitieve tekst van de
rekening-courant vertoont in vergelijking met het concept een opmerkelijk verschil,
waarvan de strekking - ook zonder vergelijking - Multatuli niet zal zijn ontgaan. De
formule: ‘Voor den Max Havelaar betaald f 1200, -’ suggereert verkoop, en juist
dáartegen had Multatuli steeds principieel geprotesteerd en tot tweemaal toe
geprocedeerd. Door met de duizend gulden ook déze rekening-courant te aanvaarden,
moet hij er zich van bewust zijn geworden zijn rechtmatige zaak ten derden male te
hebben verloren, en nu voorgoed. Opnieuw begrensde zijn armoe zijn vrijheid, het
geld het recht.
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Tegen het midden van oktober ging Multatuli met wat hij nog over had naar Brussel,
waar men hem met vreugde ontving. Maar het was er als in januari: hij had hier geen
kamer om te werken, hij kon de tegenstrijdige gevoelens betreffende Mimi niet baas,
de liefde van Tine beklemde hem, de nabijheid van de kinderen leidde hem af, hij
was nerveus en prikkelbaar, het hinderde hem dat hij zijn tijd uitzichtloos verdeed.
Midden november vertrok hij weer naar Amsterdam. Alles viel tegen, hij voelde zich
tot niets in staat, hij was op zoek naar zijn inspiratie, op zoek naar zichzelf. De hele
maand december verging zonder dat hij tot schrijven kwam. Brieven van Tine aan
haar italiaanse vriendin geven een indruk van deze improductieve najaarsmaanden.
Hij kwam zelfs met Oud en Nieuw niet naar Brussel, hoewel zijn zoon op 1 januari
1864 tien jaar werd. Het is symptomatisch voor de onlustgevoelens die hem
beheersten.
Gedurende het hele jaar 1863 heeft Multatuli's openbare schrijverschap zich beperkt
tot maar twee teksten, beide terwille van een vrouw: in begin februari ‘De School
des Levens’, voor Laura Ernst, in begin oktober ‘Aan Mevr. de Wed. P. geb. baronesse
van D. te Zwol’. Het was bedoeld als een actueel stuk proza en bestemd als eerste
aflevering van de sinds lang aangekondigde tweede bundel Ideen. Maar ofschoon
de kopij onmiddellijk gezet was, hield Multatuli de publikatie tegen omdat zijn
oordeel over de persoon van Mevrouw Pruimers op grond van nieuwe gegevens met
de dag ongunstiger werd. Zo was er aan het eind van 1863 niets aanwezig dan staand
zetsel van éen onvoldragen en onvoltooide Open Brief, en het zag er allerminst naar
uit dat dit slechte begin spoedig gecompenseerd zou worden door een beter vervolg.
Van al wat er nodig was om de tweede bundel werkelijk te doen verschijnen, was
zelfs in mei 1864 nog niets gereed.
G.S.
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Brieven en dokumenten
[1 januari 1863
Brief van d'Ablaing aan Kallenberg van den Bosch
1 januari 1863
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch,
te Breda. Fragment. (Kopieboek 1, blz. 619-620. M.M.) Zie omtrent Jan Douwes
Dekker de brieven van 17 oktober en 2 november 1862 (VW X, blz. 699 en 701).
De Heeren A. Lacroix Verboeckhoven en Co. gaven een paar weken geleden een
uitmuntend rationeel werk in het licht, onder den titel: Qu'est-ce que l'Homme?
Qu'est-ce que Dieu? door Poulin. De schrijver heeft den moed in duidelijke
bewoordingen, zonder reserves of wijsgeerige verwikkelingen God weg te redenéren.
Omtrent het groote verschil dat hij stelt tusschen de drijfveer tot handelen bij de
dieren en bij de menschen, ben ik het niet met hem eens. Ik heb mij voorgenomen
daarover met hem in correspondentie te treden; zijn adres is mij reeds geworden. Ik
heb veel over dit onderwerp nagedacht, vooral ten behoeve der ‘Pensées et Réflexions
d'un Libraire, die ik sedert jaren onder handen heb, en die Dekker op het denkbeeld
hebben gebragt voortaan zijnen arbeid te gieten in den vorm van Ideeën.
De finantiele toestand van Dekker is steeds zeer moeijelijk. In stede hem in staat
te stellen een jaar lang rustig voort te arbeiden, zooals zijn broeder mij persoonlijk
beloofd had, heeft deze hem drie maanden lang te 's Hage opgehouden, hem het
voorschot op de winst der uitgaven door mij voor hem bezorgd, nutteloos doen
verteren, en hem, en moyens, den tijd doen verliezen, dien hij noodig had tot schrijven
en in het licht geven van eenen tweeden bundel Ideen. Dit verlies van tijd representeert
voor hem niet minder dan het verlies van het levensonderhoud voor hem en de zijnen
gedurende de helft van het jaar 1863. Jan wist dit, en - geene week nadat hij Eduard
gemagtigd had zijner vrouw de verzekering te geven, dat zij voortaan weder met
hem vereenigd kon leven, zonder dat hij na het hartelijk

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

80
afscheid ‘tot wederziens’, dat de broeders op dien dag van elkander namen, zijner
belofte getrouw Eduard teruggezien had, zonder op zijn of op mijn schrijven te
antwoorden, - vertrok hij naar Indie, stilzwijgend, alsof hij mij, en zijne beloften zijn
broeder en de verzekeringen hem gegeven, alles wat gedurende drie maanden lang
voorgevallen, besproken en beschreven was eensklaps uit zijn geheugen had gevaagd.
- Wat de redenen van deze handelwijze mogen geweest zijn, begrijpen wij niet.De toestand van Dekker is daardoor echter op het oogenblik volmaakt als die, een
jaar geleden. - Een paar zijner vrienden en ik hebben thans het plan eene circulaire
te lanceren, om in stilte op eene hem meer waardige wijze dan de annonces en
brochures van Hagiosimandre door vele kleine bijdragen uit alle oorden des lands
de som bij elkander te brengen, gevorderd om hem een jaar huiselijke rust en
ongestoorde gelegenheid tot arbeid te verschaffen. Wie kan, wil en moet echter de
onderteekenaar zijn, om zulk eene oproeping gehoor en goed succes te verschaffen?
- Wij zijn steeds zoekende. - De sympathie met de werken van Dekker is kwantitatief
veel minder, doch kwalitatief méér geworden, sedert de nieuwsgierigheid voldaan
is, en in weerwil zijne hevige uitvallen velen afgeschrikt hebben hem te lezen. Door
die meerderheid zijner vroegere vereerders verworpen, worden zijne denkbeelden
toch veel gelezen, veel besproken, veel verwerkt en veel voortgeplant. Even als in
den tijd de St. Simonisten oefent hij grooten invloed uit door, - of in spijt van - zijne
‘shockings’ - wie zal het beslissen. - Hierover nader.-

[3 januari 1863
Brief van Multatuli aan Cramer]
3 januari 1863
Brief van Multatuli aan Cramer. Dubbel velletje postpapier, tot het midden van
blz. 2 beschreven. (M.M.)
Idee 282 moet zijn 283 (VW II, blz. 479). In de eerste druk gebruikte de auteur
romeinse cijfers. Idee 283 bestaat uit niets dan stippeltjes.
Waarde Cramer!
Voor eenige weken heb ge my toevallig ontmoet in de stemming die ik uitdrukte,
of gissen liet, in m'n Idee CCLXXXII, en beter dan iemand kunt gy 't weten, hoe ik de
waarheid schreef in dat ongeschreven Idee.
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Myn kind was ziek, en 'k had niet eens geld om naar huis te gaan. In zoo'n stemming
valt het denken, en 't uiten myner gedachten zeer moeielyk.
Schoon wy elkaer slechts oppervlakkig kenden, hebt ge my met hartelykheid de
behulpzame hand geboden.
Onder vriendelyke dankzegging, en terugaanbieding van 't verschuldigde, ben ik
tevens zoo vry U hiernevens een Exemplaar der Idéen aantebieden. Gy weet nu
nagenoeg op wat manier ze geschreven zyn, - ja, tussen de buien van bittere
melancholie door, - en gy zult ze dus hier en daar beter begrypen dan de meesten die
zich niet kunnen voorstellen dat 'n Idéenschryver dezelfde behoeften heeft, of
nagenoeg dezelfde behoeften als een Koffykooper.
Tegenwoordig ben ik zeer opgeruimd. Ik heb uitzigt een maand of zes te kunnen
leven zonder drukkende zorg, en dat is zeer veel voor my.
Nog eens hartelyk bedankt, en gegroet van
t.a.v.
Douwes Dekker
v.h. 3. January 63.

[januari 1863
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Begin januari 1863
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
in tweeën gevouwen en tot bovenaan blz. 3 beschreven. (M.M.) De f 1000 doelt op
een bedrag dat Multatuli kreeg van Charlotte de Graaff, naar Mimi meedeelt (Brieven
VI, blz. 252; Brieven WB VI, blz. 171); vgl. ook de brief van 16-17 maart 1863.
Waarde Meyer!
Voor 15 January ontvang ik geld. Als gy nu, met zekerheid dat ik 't u voor dien
datum terug geef, wat kunt missen, zend het my dan S.V.P. Hetzy veel of weinig.
De Heer Razouk laat me weten dat i door tydgebrek niet bij U geweest is, en 't
rommeltje in Schiedam zal bestellen waar hy heen ging. De preek van Laurillard
heet Natuur, zwaard en Evangelie, naar aanleiding van een tekst die volgt op de
zwynery-historie van Loth. De tweede bundel Ideen zal gaauwer klaar zyn dan de
eerste. Over een of twee weken zal ik geregeld kunnen doorwerken, waarschynlyk
een heel jaar lang.
Zeg me eens of er verkocht wordt? Ik heb noodig te weten of 't debiet voortgaat
of niet.
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Hoe heb je kunnen laten passeren: ‘théologi/ci/en’? Dat's mal.- Zend my zoveel of
zoo weinig geld als gy 14 dagen missen kunt. Dàn kan ik U helpen, reken er op, en
heb geen bezwaar voor uw wissels op Ulto January, al bedroegen ze f 1000.
Dat ik nu geen geld heb is myn eigen wil. 't Is namelyk in myn belang 10, 12 dagen
te wachten. Als ik wilde, kon ik terstond krygen, maar 't is niet goed om byredenen.

[8 januari 1863
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk 8 januari 1863
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Dubbel velletje
postpapier, tot bovenaan blz. 2 beschreven. (M.M.)
Karel: de jongeman Karel van Dam, protégé en hulpje van Multatuli. D vH. steeg:
Dirk van Hasseltsteeg te Amsterdam.
Waarde Meijer!
Verzoeke: (*)
1 Multatuli (compleet).
(M.H. MB. Vry A. Id.)
Als 't u schikt geef dan 't saldotje aan Karel medeWees zoo goed die f 1000 niet te wisselen by Kramer & Landré. Ik heb reden hen
te laten denken dat ik die verzonden heb pr post. Althans ik wil niet dat zij weten dat
dit geld van C. by U is, Als men alles goed wist, ware 't niets, maar half-weten geeft
verkeerde begrippen
Hartelyk gegroet
tav.
D
Dond. morgen
(*) Laat S.V.P. die complete Multatuli bezorgen by Dr Goedkoop, Voorburgwal by
de D vH. steeg. maar 't is voor myn rekening.

[10 januari 1863
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
10 januari 1863
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
tot het midden van blz. 2 beschreven. (M.M.)
Haarlem, 10 Jany
Waarde Meyer!
Ik heb drie gerecommandeerde brieven te verzenden.
1 Loudon, s Hage
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1 vHoëvell idm
1 D.A. Thieme Arnhem
en daar ik ze niet uit Haarlem wil dateren, zend ik ze U in een aangeteekend pakket.
Wilt gy zoo goed zyn er de noodige zegels op te doen en ze te bezorgen op de
post. Bewaar S.V.P. de bewysjes. Als my de ontvangst geaccuseerd is, zal ik 't U
meêdeelen.Apropos, die schuld aan Thieme hebt gy immers niet overgenomen? (Ik meen zoo
als die van Nijgh.) Ik weet er niets van. Is die f 50. - door U al verrekend met Nijgh?Mag ik je verzoeken de verzending van die drie brieven te bespoedigen?Schryf my dan S.V.P. naar Brussel rue Berlin 31.Hartelyk gegroet
t.a.v.
DD

[10 januari 1863
Brief van Charlotte de Graaff aan d'Ablaing]
10 januari 1863
Brief van Charlotte de Graaff aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Dubbel velletje
grijsblauw postpapier, geheel beschreven en als vouwbrief bezorgd. Op de laatste
bladzijde tevens het adres: Den WelEd: Heer Den Heer Meijer Z:Ed: (M.M.)
Bij het verbreken van de zegel van deze brief zijn de eerste drie letters van het
woord oordeelt verloren gegaan.
Leiden 10 Jan.
Mijn Waarde Heer!
Och word niet verdrietig dat ik alweer bij u aanklop en u lastig val; ik weet nu wel
goed, dat ik al moet ik weer aankloppen u niet behoef optekloppen, ik ben van uw
wakker zijn overtuigd, en 'k verlang nu nog maar alleen 't onzen groten Dek: te tonen
dat z'n vriend Meyer niet stil zat, kijk ik kan 'r puur pret in hebben hem triumphantelijk
te wijzen op U en uwe goed bekroonde poging. 't Zal me 'n feest zijn uw naam
uittespreken voor hém bij 't wél gelukken van ons plan!
Mijn schrijven heeft nu geen lastig vragen of aandringen tot but, ik geloof onze
zaak aan de beste handen toevertrouwd; mijn plan met dit schrijven is alléén u te
vertellen (zoo 't nodig is) dat Dekker (voorlopig voor goed) in Brussel zit, en dáár
bundel 2 àf hoopt te werken; ik weet niet in hoe ver en óf i 't u heeft meegedeelt,
genoeg, gij weet
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deze omstandigheid zoo nodig, alléén ten behoeve onzer plans, ik vind deze afwezigh:
Van D: 'n schone gelegenheid om vrijelijk en zonder vrees voor uitlekking de
circulaire zaak voorttezetten, mij dunkt liefst haar op touw en tot uitvoering te brengen
vóór 'r afleveringen van Bundel 11 der ideën verschenen zijn, omdat door die
verschijning de vrees voor de niet voortwerking van D: eenigermate zou geweken
zijn.
In hoever u reeds slaagdet in 't vinden van 'n geschikten ondertekenaar weet ik
niet mij kwam in de gedachte of den Heer Lachmé zelf die met z'n Pseudonym toch
niets zou wagen en zich reeds meer dan eens voor Mult: toonde te intresseeren, de
man niet zou kunnen zijn;
Ds Lodeizen tans te Enschedé zou welligt op de lijst der toezenders kunnen komen,
of oordeelt u zulks minder goed? Zoo ook dacht ik aan Docter Frans.
Mogt ik 't wagen u 'n verzoek te doen 't zou dit zijn; zoo mogelijk correspondeer
en onderhandel zelf met de betrokkene personen juist van uwe voorstelling der zaak
wacht ik veel goeds, neem dit svp: niet op als 'n vriendelijk gezegde, maar als eigen
overtuiging geput uit eigene ervaring.
Sietske weet steeds m'n adres zoo 't u nodig zijn mogt; voorlopig is 't te Leiden,
bij Mr Hugo Gevers kantonregter.
Ontv: waarde Heer benevens mijne aanbeveling in uwe vriendschap de
welgemeende betuiging mijner hoogachting en sympathie en de hartelijke groeten
aan Mevr uwe echtgenote
Geloof mij uwe DW: Dienaresse
Ch: de Graaff

[12 januari 1863
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
12 januari 1863
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 1, blz. 621.
M.M.)
Ct: courant, de lopende maand.
E.D. Dekker Esq Brussel.
Amice
Ik heb de brieven aan de Heeren Loudon, vdHoevell en D.A. Thieme behoorlijk
ontvangen en met de noodige zegels er op, aangeteekend, gereexpedieerd.
De schuld aan Thieme had ik niet overgenomen. De verrekening
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met Nijgh zal eerst geschieden bij gelegenheid van het inzenden der rekening over
de Ex. Vrije Arbeid en Ideen die hij in 1862 gehad heeft.
Weet ge dat Gevers Deijnoot verklaard heeft dat ge in uwen Max Havelaar de
waarheid geschreven hebt (Zie Handelsblad voor Zaturdag 10 Ct.). - Zou het thans
niet het gewenschte tijdstip zijn de uitgave der Ideen te hervatten, als het kan met
een greep uit het leven der Javanen onder Nederlandsche onderdrukking, doch zonder
persoonlijke bitterheid, en zelfs zonder op de verklaring van G.D. te verwijzen. - De
lezer zal zelf wel verband brengen tusschen uw schrijven en zijn spreken en U te
meer het bewijs leveren welk een invloed die woorden in uw voordeel op hem gemaakt
hebben, naarmate ge voorbeelden van onderdrukking verhaalt zonder U te beroepen
op de getuigenis der waarheid door anderen afgelegd.
Vraag geene sijmpathie en ze zal U aangeboden worden.
Vertoon U sterk, anderer hulp minachtend, en men zal U volgen, U hulp verleenen,
U sterk maken.
Thans meer dan ooit, moet ge de zwakke zijde van uw publiek bestuderen, van de
omstandigheden partij trekken, U noodzakelijk maken voor de maatschappij waarin
ge U beweegt, en ze gebruiken zoo goed ze te gebruiken is.
Groet hartelijk voor ons - uw gezin
Geheel de uwe-

[15 januari 1863
Brief van d'Ablaing aan Charlotte de Graaff]
15 januari 1863
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Charlotte de Graaff. (Kopieboek
1, blz. 621-622. M.M.)
Waarde Jufvr: de Graaff
HED.
Ik ontving eerst gisteren uw briefje van 10 ct. Het was mij niet mogelijk het terstond
te beantwoorden. Vergeef mij dat ik ook thans slechts kort ben.Uw schrijven verheugde mij ten hoogste. Er was anders misschien een misverstand
tusschen ons ontstaan.
Het schijnt dat Sietske niet, op mijn verzoek, U geschreven heeft dat zij haren
Oom alles heeft medegedeeld: uw beider demarches, onze plannen enz. en dat Dekker
verlangd heeft dat wij die circulaire niet verzonden.

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

86
Hoewel ik, ten gevolge van die mededeelingen en in de veronderstelling dat D. nog
eenigen tijd alhier zou vertoeven, geene verdere moeite heb aangewend eenen
onderteekenaar voor de circulaire te vinden, geloof ik dat ik thans, nu mij uit uw
schrijven blijkt dat D. vooreerst Brussel niet zal verlaten, mijne pogingen wel kan
hervatten. Worden zij met een goed succes bekroond, dan zal hij zelf moeten erkennen,
dat wij wel gedaan hebben zijnen wensch te weerstreven; lijden zij schipbreuk, dan
neem ik openlijk de verantwoordelijkheid op mij, en zullen zijne verwijtingen voor
ons immers nietsbeteekenend zijn tegenover het smartelijke van het niet slagen.
Den Heer Broens is het niet gelukt eenen onderteekenaar te vinden. Ik heb reeds
eenige personen, die ik als vrienden van Dekker ken, gepolsd, door hun schriftelijk
kennis te geven van het plan dat hier bestaat, en de moeijelijkheid, waarop de
ontwerpers stuiten.
Ik zal hiermede voortgaan.
De pseudonijm Lachme acht ik minder geschikt onder de circulaire te figurerén,
omdat die geloovigen een voorwendsel zou geven, niet aan de oproeping gehoor te
verleenen.
Ik blijf bij mijn gevoelen dat wij alleen de letterkundige waarde der werken van
Multatuli op den voorgrond moeten stellen, om kans te hebben op groote deelneming.
Een der vereerders van D zelf volkomen onze geestverwant, gaf mij, in antwoord
op mijn schrijven denzelfden raad. Het komt mij dus voor, dat ik juist oordeel - in
dit geval altijd. Deze correspondent eindigt zijn brief met de woorden: ‘Het spreekt
van zelf dat, wanneer de circulaire door u wordt rondgezonden, ik van U een
exemplaar verwacht.’
Ik denk dat het zeer goed zal zijn als de circulaire verzonden wordt, nadat er vellen
van den 2den Bundel in het licht zijn. De meesten houden zich aan het spreekwoord:
‘Aide-toi et Dieu t'aidera.’ - Zij die niet anders kunnen dan rekenen, gevoelen niet,
wat er toe vereischt wordt te schrijven - uit de volheid des gemoeds.
Het zou wreed van mij zijn U te verzoeken U het genoegen te ontzeggen mij door
D. te doen begrijpen, vergeet echter niet, wat ik u bidden mag, dat, als ik in uw oog
goed handel, ik dit alleen doe, omdat ook ik begrijp dat het goed, - en dus noodzakelijk
is, en ik zelf daarom in geene mijner handelingen, die verdienste zie, die gij er aan
gelieft toe te schrijven. - Deed ik dit, dan zou ik immers ook het mij
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tot eene verdienste moeten toerekenen te voldoen aan mijne andere behoeften b.v.
te eten, wanneer mijn ligchaam voedsel noodig heeft. Het zal mij dus zeer aangenaam
zijn uw oordeel omtrent een en ander te vernemen.
Ontvang inmiddels onze hartelijke groete, benevens de verzekering mijner
bereidwilligheid tot het verrigten van alles wat ook U nuttig en aangenaam kan zijn.

[16 januari 1863
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
16 januari 1863
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
aan éen zijde beschreven. (M.M.)
Het jaartal 1862 moet een vergissing zijn voor 1863: op 16 januari 1862 was
Multatuli in Brussel en bestonden er nog geen ‘Idéen’. Vóor het woord Mr is den
Heer doorgestreept.
Den Haag, 16 Jany 1862
Waarde d'Ablaing!
Ik ben tydelyk hier (myn adres blyft voorloopig Brussel wyl ik gaauw weêr naar
huis moet)
Wees zoo goed te zenden:
1 Multatuli compl. (M.H., M.B. Vry arb en Idéen aan Mr. Eugène Lacomblé
Sculpteur, la Haye.
voor myn rekening.
Hartelyk gegroet,
tav
DD

[januari 1863
Brief van Mr. Feisser aan Multatuli]
*januari 1863
Brief van Mr. J.F. Feisser aan Multatuli. (Brieven IV, blz. 228-231; Brieven WB
IV, blz. 173-176)
Volgens mededeling van Mimi was de schrijver advokaat geweest te Groningen
en nu woonachtig te Bennekom. Mr. Feisser schreef zijn brief na Idee 287-289 te
hebben gelezen. Met dat briefje is bedoeld Van Lenneps brief aan Multatuli van 23
januari 1860. (VW X, blz. 201).
Voor de kwestie-Van Lennep zie Idee 287 (VW II, blz. 480) en Prof. Dr. Isaak
Kisch in Raster IV, 1, voorjaar 1970, blz. 38-59, en in Maatstaf, maart 1970, blz.
712-727. Een beantwoording van deze brief door Multatuli is niet teruggevonden.
De indruk die uwe zaak al aanstonds op my maakte, was deze: Mr. v. Lennep heeft
u, met dat advokatenbriefje duchtig vastgemaakt.
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Advokaten-briefje zeg ik. Ik heb met potloodschrift dat briefje afgeschreven, want
dat briefje is een door en door listig opgesteld ding. - 't Is by de eerste lezing alles
trouw en liefde, opregtheid - hulpverlenend - medelyden gevoelend en ademend. By
de 2de lezing is het ten eenen male zóó gesteld - zóó met voordacht ingerigt, dat
zelfs de meest ergdenkende daarin alle vertrouwen zou moeten stellen, en alzoo doen
wat Mr. van Lennep verlangde. Welnu - dat briefje, aan welks inhoud door u zoo
bereidwillig, zoo vertrouw-vol is voldaan, is myns inziens de spil waarom die heele
zaak draait. Het is de vraag - is dat een eerlyk briefje - of is dat briefje het middel
geweest om een sch...streek te begaan - nl. om daardoor op gemakkelyke wyze het
kopy-regt van M.H. voor eenig geleend - voorgeschoten geld - in handen te bekomen.
Bezit zooals dat briefje meldt.
Tegenover dat briefje staat nu wat ik in uw Ideen las: ‘ik verklaar op myne eer't
handschrift van dat boek niet te hebben verkocht,’ verder - ‘Ik heb op uw verzoek
een stuk papier gegeven, waarin ik verklaarde dat handschrift aan u aftestaan in
vollen eigendom, om u instaat te stellen - enz. enz. In dat stuk erkende ik tevens op
uw verzoek, den vollen prys’ - enz. enz.
En zooals dan nu de zaak over en weer staat, is het eigenlyk eene strafzaak
geworden. Want zegt gy de waarheid (wat ik er voor houd) dan is er opligting en
bedrog gepleegd en behoorde de zaak by den strafrechter tehuis. Want Mr. van
Lennep toch, heeft het tegendeel in judicio zelfs volgehouden. (Hoe is het mogelyk,
dat Mr. van Lennep zich zoo iets in 't openbaar laat toevoegen?!)
Uw raadsman, die bekend staat als een regtschapen en bekwaam advokaat, heeft
gemeend de actie tot het doen van rekening en verantwoording tegen Mr. van Lennep
te moeten instellen, om tot een eind der zaak te komen. De uitslag is ongelukkig
geweest, want uw aangevoerd bewys werd te ligt bevonden, en Mr. van Lennep is
alzoo de winnende geweest.
Doch - wilt gy dat hy de winnende zal blyven? Voorzeker neen! En teregt, want
onregt mag niet geduld worden; vooral als er nog een middel is of om het regt te
doen zegevieren, of om den onregtmatigen overwinnaar, den prys als 't ware voor
altoos in 't gemoed te doen branden; en dat middel is om den Heer van Lennep den
beslissenden eed optedragen.
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Het briefje luidt volgens dat potloodschrift aldus:
‘Om nu met de Ruyter een contract te kunnen maken, dien ik het bewys te hebben
dat ik daartoe recht heb. Noch hy, nog eenig uitgever zal natuurlyk drukken, veelmin
geld geven (natuurlyk voor u) zonder overdracht van het kopy-recht, en dat kan ik
hem niet overdragen, zonder te kunnen aantoonen dat ik het bezit. Wees daarom zoo
goed my een stuk op zegel te zenden, waarin gy verklaart mij het kopy-recht te hebben
afgestaan.’ (Alzoo verkreeg Mr. v. Lennep het kopy-recht het eerst dóór die
toezending, hy had het niet vroeger, en nu staat het vast dat een blyk van u afkomstig
aan hem, waaruit de betaling van Mr. van Lennep aan u wordt daargedaan, zelfs in
't oog van ieder onpartydige, het bewys kan zyn, dat er werkelyke en geen fictieve
overdracht heeft plaats gehad.)
Het kopy-recht kan ik niet overdragen, zonder te kunnen aantoonen dat ik het
bezit, zegt Mr. v. Lennep. Welk eene onwaarheid! Kan hy dan niet als bevolmachtigde
handelen? Kan hy niet op uw naam en ten uwen behoeve handelen?
Doch, zooals ik zeide, het briefje is juist berekend geweest om dat gevolg te
erlangen, wat het erlangd heeft. Och, ware het dat gy, die zoo goed en scherp kunt
lezen, dat briefje goed gelezen hadt!
De eedoplegging blyft u nog overig, en hoe kostbaar het pleiten in den regel ook
zy, wanneer een eischer de zaak bloot door eed wil beslist hebben, dan is het proces
kort, ja kan de eed regtsgeldig, by de dagvaardiging zelve opgedragen worden. De
zaak is dan alleen om te zorgen dat de eed goed geformuleerd zy, opdat de ged.
daarop geene afdoende aanmerking kunne maken. En dit te doen is moeielyk.
Dit een en ander heb ik gemeend, aan u thans te moeten mededeelen, en ik deed
het. Wil het geschrevene in welwillendheid aannemen. In allen gevalle ziet gy er uit,
dat ik van uw regt overtuigd ben, ja men moet het nu zyn, nu gy daarop gezworen
hebt, want op uw woord van eer hebt gy zulks verklaard, en dat geldt schier meerder
als een eed.
Met hoogachting ben ik van u, de dienstw.
Mr. Feisser.

[24 januari 1863
Multatuli in Amsterdam]
24 januari 1863
Multatuli in Amsterdam; ontmoeting met R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Zie
diens brief van 27 januari 1863.
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[25 januari 1863
Brief van De Lespinasse aan d'Ablaing]
25 januari 1863
Brief van Dr. A. de Lespinasse te Vaassen aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg.
Fragment. (M.M.)
't Schijnt dat Multatuli in de pijp begint te branden. Al wat ik van zijn persoonlijk
zijn gehoord heb, heeft mij danig gedesillusioneerd!-

[27 januari 1863
Brief van d'Ablaing aan De Lespinasse]
27 januari 1863
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Dr. A. de Lespinasse, Vaassen.
Fragment. (Kopieboek 1, blz. 626. M.M.)
Over Dekker zou ik een boekdeel kunnen schrijven. Ik pretendeer hem beter te kennen
dan iemand anders. Hij is hoogst begaafd; doch wordt door de weelderigheid van
zijn genie vervoerd alleen intuitief te handelen. Van daar zijne gebreken. Wijt ze
hem niet te zeer; want ik verzeker u, ze zijn geene gepremiteerde boosheden. Hij ziet
helder, doch vaak eenzijdig. Nog Zaturdag l.l. heb ik hem gezegd, dat hij geene
verdienste had van wat hij deed, omdat het uit zijn gemoed opwelde. Verdienste
vooronderstelt een voorafgegaan streven, een strijd, eene overwinning, gelijk b.v.
voor hem: zuinig zijn, en voor mij: het boekverkooper spelen. - Dweep dus niet met
hem, maar laat U ook evenmin door kortzigtige beoordeelingen of valsche
voorstellingen verleiden hem te verguizen.

[28 januari 1863
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk 28 januari 1863
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkele strook postpapier,
aan éen zijde beschreven. (M.M.)
De datering is afgeleid uit het antwoord, hierna.
Hofstede: de tekenaar van de plaat.
Waarde Meyer!
Geef my S.V.P. eene kleine opgave van den verkoop der Exx. ‘Gebed van den
Onw:’, geschikt om overteleggen. En zend my 't geld. Of als 't je niet schikt dat te
zenden, houd het en crediteer my er voor daar ik 't vandaag wil zenden aan Hofstede's
broer.
Goeie morgen
D.D.
Denk je om de Minnebrieven?
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[29 januari 1863
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
29 januari 1863
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 1, blz. 626.
M.M.)
Amice,
Ingesloten f 60. - volgens bijgaande rekening ter voldoening van de verkochte Ex.
Allegorische Plaat voor het Gebed van den onwetende.
T.T.
100 Ex. Gebed van den onwetende
allegorisch voorgesteld à 0.75/0.60 f 60. - vendus et liquidés ce jourd'hui avec le
dit sieur
E.D. Dekker
R.C. d'Ablaing van Giessenburg
maison R.C. Meijer

[31 januari 1863
Brief van d'Ablaing aan Günst]
31 januari 1863
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan de uitgever F. Günst. (Kopieboek
2, blz. 262. M.M.)
Amice
Ik ben zoo vrij mij door dezen op nieuw bij U te informeren of ge geneigd zoudt
zijn mij het kopij regt der Minnebrieven van Multatuli over te doen, en zoo ja, tot
welken prijs.
Uw antwoord te gemoet ziende
Na groete
T.T.

[2 februari 1863
Brief van Multatuli aan Philips]
2 februari 1863
Brief van Multatuli aan Philips. Dubbel velletje papier, aan één zijde beschreven.
(U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Waarde Philips! Daar komt my in den zin dat ik my vergist heb. Ik had vergeten dat
ge my eens op Uw kantoor f 10. - hadt gegeven. Die hooren er dus nog by, en gaan
hiernevens. Gy hebt immers myn briefje van eergister met f 60. wel ontvangen? Ik
zelf heb't afgegeven aan de meid ten Uwen huize.
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Hartelyk gegroet van
t.a.v.
Douwes Dekker
Munt 2 febr. 1863
Meld my S.V.P. met 'n woordje de ontvangst.
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[3 februari 1863
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
3 februari 1863
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli, met afschrift van de brief
van Günst aan Meijer. (Kopieboek 1, blz. 627. M.M.)
Amice
Nevensgaande het antwoord van Gunst, mij dunkt het is nog al positief. - Wat nu
te doen?
T.T.
Copij
3/2/63. Aan de Firma R.C. Meijer. Alhier
Amice!
In antwoord op uwe vriendelijke letteren van 31 Januarij l.l. diene dat ik over den
verkoop van het kopijregt der Minnebrieven niet kan in onderhandeling treden, voor
en aleer door den Heer Douwes Dekker, de tusschen ZEd en mij hangende zaak, de
f 500. - betreffende, geregeld is.
Na groete
T.T.

[3 februari 1863
Multatuli ziet ‘Die Schule des Lebens’]
3 februari 1863
Multatuli woont in het Grand Théâtre van A. van Lier Jzn. in de Amstelstraat te
Amsterdam de afscheids- tevens benefice-voorstelling van de duitse toneelspeelster
Laura Ernst bij, die optrad als Isaura in ‘Die Schule des Lebens’, toneelspel in vijf
bedrijven door E. Raupach.

[6 februari 1863
Multatuli publiceert De School des Levens]
6 februari 1863
Multatuli publiceert in het Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad, no 37,
zijn beschouwing ‘De school des levens’, gedateerd 5 februari. Zie VW III, blz. 33.

[7 februari 1863
Tweede opvoering van ‘Die Schule des Lebens’]
7 februari 1863
Tweede opvoering van ‘Die Schule des Lebens’ met Laura Ernst in de hoofdrol.

[9 februari 1863
Kritiek inzake de opvoering]
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9 februari 1863
Kritiek over ‘Die Schule des Lebens’ in Nieuw Amsterdamsch Handelsen
Effectenblad. Fragment.
Eene bevoegder pen dan de onze heeft haar oordeel over dit stuk uit-
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gesproken, een oordeel, dat indruk genoeg maakte om de tweede voorstelling van
datzelfde stuk op Vrijdag l.l. eene eivolle zaal te bezorgen.

[10 februari 1863
Multatuli richt zich tot koningin Sophie]
*Ongeveer 10 februari 1863
Multatuli richt een schrijven tot koningin Sophia, met het verzoek Laura Ernst ‘de
gelegenheid te geven aan het hof iets voortedragen. De koningin kon haar niet
ontvangen. Namens haar kwam de heervon Weckherlin, haar particulier secretaris,
tot Multatuli om hem te zeggen dat het op dit oogenblik onmogelyk was Laura Ernst
te ontvangen, hoe gaarne de koningin haar ook gehoord had. Juist ook in die dagen
werden de duitsche invloeden geweerd aan 't hof, en de fransche predomineerden.’
Mededeling van Mimi (Brieven VI, blz. 106; Brieven WB VI, blz. 74). Zie ook de
brieven van Multatuli aan Mimi, 16 en 20-26 maart 1863.

[12 februari 1863
Annonce laatste voorstelling ‘Die Schule’]
12 februari 1863
Annonce van de laatste voorstelling van ‘Die Schule des Lebens’, met Laura Ernst.
(Gemeente-archief Amsterdam; fotokopie M.M.)
Grand Théâtre, Amstelstraat.
HEDEN Donderdag, 12 Februarij 1863.
DIE SCHULE DES LEBENS. Isaura, Frln. LAURA ERNST.
Na de Tweede Acte:
Saïdjah, Elegie voor Viool, van RICHARD HOL,
(‘IK WEET NIET WAAR IK STERVEN ZAL’.) Uitgevoerd door den
Heer L.A. KLEINE.
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[12 februari 1863
Programma laatste uitvoering]
12 februari 1863
Programma van de laatste voorstelling van ‘Die Schule des Lebens’, met Laura
Ernst. Tussen het tweede en derde bedrijf de elegie ‘Saidjah’ van Richard Hol. De
drukfout Haidja staat in het origineel. (Gemeente-archief Amsterdam; fotokopie
M.M.)
Grand Théâtre in der Amstelstrasse. Direction: A. van Lier Jz. Donnerstag,
12 Februar 1863. Auf hochverehrtes Verlangen: noch eine einzige
Vorstellung der Groszherzoglichen Hof-Schauspielerin FRÄULEIN
LAURA ERNST, vom Hof-Theater zu Carlsruhe. Zum letzten Male: DIE
SCHULE DES LEBENS oder DIE KÖNIGSTOCHTER ALS
BETTLERIN.
Romantisches Schauspiel in 5 Aufzügen von Raupach.
Don Alfonso, König von Kastilien

Herr Steinbeck.

Donna Isaura, seine Tochter

***

Don Ramiro, König von Navarra

* * * Wagener.

Die Gräfin Isabella, Don Alfonso's Nichte Frl. Collot.
Der Graf, ihr Gemahl

Herr Lenz.

Silvio, Don Ramiro's Kämmerer

Herr Struve.

Sancho Perez, Goldschmied,

Herr † † †

Urraca, seine Mutter

Frl. Brandenburg.

Pedrillo, sein Geselle

Herr Winguth.

Ein Hauptmann in Ramiro's Diensten

Herr Martinelli.

Ein Reisiger

Herr Kamphäusen

Gonsalvo, ein Edelknecht in Donna

Herr Merlé.

Leonoro, eine Zofe Isaura's Diensten

Frl. Fischer.

Eine Schenkwirthin

Frau Reithmeijer.

Blas, ihr Sohn

Herr Rösicke.

Diener Don Alfonso's

Herr Busack.

Ein alter Reiter

Herr Hirthe.

Ein Greis

Herr Herrmann.

Ein Herr

Herr Bennow.

Eine Frau

Frau Hirthe.
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Navarresische Herren u. Frauen, Bürger u. Bürgerfrauen von Pampeluna.
Kämmerlinge, Edelknaben, Trabanten, Reisige, Herolde u. Diener.
* * * ISAURA
Frl. LAURA ERNST.
Zwischen den 2en en 3en Akt: HAIDJA, Wörter aus Max Havelaar von Multatuli
(‘Ik weet niet waar ik sterven zal.’)
Elegie für Violine von Richard Hol, vorgetragen von
Herrn L. KLEIN.
Pause nach dem 4en Act.
Priese der Plätze:
Anfang 8 Uhr.
Balcon f 1,50. Loge f 1,25. Parterre f 1. Gallerie-Loge 50 cents.
Gallerie 30 cents.

[18 februari 1863
Multatuli ontvangt portret van Laura Ernst]
18 februari 1863
Multatuli ontvangt van Laura Ernst een gekleurd portret met de onderstaande
opdracht. (M.M.) Reproduktie in ‘Multatuli’ (Hasselt 1970; blz. 229).
Es ist nichts poetischer als die Wahrheit! Wer in der Wahrheit keine Poesie findet,
wird stets ein erbärmliches Poetchen bleiben. (Multatuli's Ideën)
Meinem sehr verehrten Protektor Herrn Dauwes Decker aus Liebe, Dankbarkeit
und innigster Verehrung gewidmet.
Laura Ernst
Amsterdam am (6ten!) 18ten Februar 1863.

[18 februari 1863]
Brief van d'Ablaing van aan Multatuli
18 februari 1863
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 1, blz. 627.
M.M.)
ED Dekker Esq.
Amice.
Zoudt ge mij tegen het einde der maand met f 300 à f. 400 kunnen helpen? Ik heb
groote voorschotten te doen, alvorens de rekeningen binnen komen.
Na groete
T.à.V.

[27 februari 1863
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Brief van d'Ablaing aan Kallenberg van den Bosch]
27 februari 1863
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch,
te Breda. Fragment. (Kopieboek 1, blz. 629. M.M.)
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Ik moet U tot mijn leedwezen mededeelen dat ik afgezien heb van mijn voornemen
eene circulaire ten gunste van Dekker te lanceren. Sedert vier weken heb ik hem niet
gezien, misschien langer. - Hij moet thans weder veel geld verteeren en werkt toch
niet. - De circulaire zoude kunnen dienen tot een wapen in de hand zijner vijanden,
de vijand, dien hij in zich zelf heeft, is reeds magtig genoeg, en vertoont zijnen
uitwendigen vijanden reeds genoeg zwakke punten, tot aanval geschikt.
Na hartelijke groete, en verzekering mijner ongeveinsde sijmpathie en hoogachting
Geheel de uwe
R.C. d'Ablaing van Giessenburg

[maart 1863
Multatuli in Den Haag]
Begin maart 1863
Multatuli in Den Haag. De reden van dit verblijf lag volgens Mimi in ‘de relatie
met koningin Sophie. Hij logeerde daar in het Hotel der Nederlanden by Ysveld,
waar hy voor het eerst na Lebak den heer Collard, de Duclari uit den Havelaar,
weder ontmoette. Later was hy meestal by de familie Hotz. De heer J. Hotz was in
dien tyd eigenaar van de yzerfabriek ‘De Prins van Oranje’ in den Haag. Hy was
een onafhankelyk man, eigenaardig en oorspronkelyk van opvattingen. Multatuli
heeft veel vriendschap van hem genoten en vertoefde dit en het volgend jaar
herhaaldelyk maanden achtereen in zyn gastvry gezin.’ (Brieven VI, blz. 252; Brieven
WB VI, blz. 171)

[9 maart 1863
Brief van Multatuli aan Mimi]
Waarschijnlijk 9 maart 1863
Brief van Multatuli aan Mimi. Afgescheurd velletje postpapier, geheel beschreven;
de laatste alinea bovenaan en op de kop. (M.M.)
De datering, in handschrift van Multatuli, is blijkbaar later aangebracht.
Marie: Marie Anderson.
Mina: Mina Deiss.
(Ik denk 9 Maart)
Lieve Mimi, Dank voor je briefje. Ik ontroerde toen ik je hand zag. Ik had expres
in geen twee maanden 't pakketje geopend waarin je brieven van vroeger - toen je
nog schreef! 't Is me alsof je dood bent. Wat ik voor je voel is niet te beschryven. Is
Uw Vader in staat U weêrtegeven wat hy U en my ontneemt? Ik hoop het maar 'k
geloof het niet.
Die trouwe edele Marie weet het hoe ik aan je denk. Och, eergister deed ik haar
eene confidentie (vry delicaat en geheim) en 'k kon niet
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laten er by te zeggen ‘Wat smart het my dat je dat niet moogt overzeggen aan haar.’
Och Mimi 't is my zoo bitter. Als 't donker is maak ik een beêvaart naar je huis - als
't heel donker is, o zoo dikwyls. Ik - neen geen woord meer dag lief kind. Och 't is
zoo bitter.
Ook weet ik niet of je wel je pligt doet, maar dat moetje eigen gemoed uitwyzen.
Ik mor.
Overigens ben ik wel en opgeruimd.
dag myn kind.
Als je wist wat het my kostje niet te schryven, niet meer dan dit! 't Is een ware
heldendaad. Je speelt een zonderling weemoedige rol in m'n gemoed. Levend dood
voor my. Doe je pligt, goed, als 't je pligt is! -

[9 maart 1863
Brief van Kallenberg van den Bosch aan d'Ablaing]
9 maart 1863
Brief van R.J.A. Kallenberg van den Bosch aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg.
Fragment. (M.M.)
Antwoord op diens brief van 27 februari 1863.
Hetgeen U mij schrijft over Dekkers spijt mij zeer; zonder vrouw en kinderen begrijp
ik mij oogenblikken van ontmoediging en het zich mede laten slepen door den stroom;
maar nu mag hij niet, wanneer hij wezenlijk van haar houdt, zoo als de Max Havelaar
van zijne Tine - Maar hij kan nog opduiken, ik hoop het voor hem. -

[9 maart 1863
Brief van d'Ablaing aan Altmann]
9 maart 1863
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan de heren Altmann en Roosenburg
te Rotterdam. (Kopieboek 2, blz. 300. M.M.)
M.H.
Ik kan u tot mijn spijt van de tegenwoordige uitgaaf van Multatuli
Ideen geen Ex. in commissie geven.
Ik heb zelf op het oogenblik slechts een paar Ex: in huis, die ik voor de vraag moet
houden.
De derde oplaag zal hoogstwaarschijnlijk nog in den loop van dit jaar het licht
zien.
UED gelieve alsdan uwe aanvraag te herhalen.
UEDwDr.
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[10 maart 1863
Brief van Multatuli aan Hotz]
Waarschijnlijk 10 maart 1863
Brief van Multatuli aan J.C.P. Hotz. Dubbel velletje papier, tot bovenaan blz. 3
beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
WelED Heer Hotz
Alhier
WelED Heer!
Daar verneem ik zoo even iets dat my zeer grieft! Door een gek misverstand heeft
het den schyn alsof ik UWED eene lompheid zoude hebben aangedaan die my dubbel
leed zou doen, èn om UwED zelf, èn om eene Dame die daarin zydelings is betrokken
en voor wie ik eene onbegrensde hoogachting heb.
Ik ben zoo vry UWED om vergunning te vragen U morgen avend tegen 7 uren
een bezoek te komen brengen, om die zaak optehelderen. Als de dag of het uur
UWED niet schikt, zal ik wachten op de mededeeling of, en zooja wanneer UWED
my een oogenblikje zoudt gelieven te ontvangen. Maar Donderdag avend kan ik niet
best.
Foei, wat moet gy wel van my gedacht hebben! Het spyt my erg.
Na beleefde groete ben ik met hoogachting
UWED Dw Dienaar
Douwes Dekker
Hotel Nederl: Dinsdag avend
Heden namiddag heb ik die historie vernomen, en
maak er dus terstond werk van. 't is een misverstand.

[16 maart 1863
Brief van Multatuli aan Mimi]
16 maart 1863
Brief van Multatuli aan Mimi. Twee enkele velletjes postpapier, geheel beschreven.
(M.M.) De datum is door Mimi in inkt op de brief aangebracht. In plaats van de
naam: Mina, stond er eerst: Hotz.
De sluier doelt op de eerste ontmoeting. (Zie VW X, blz. 668)
De laatste regels staan in groter nerveuzer schrift scheef op de bladzij.
Maandag morgen 11 uur.
Ik kan de keeren niet tellen dat ik je schreef sedert je bezoek in 't huis van m'n
broêr. En altyd in dezelfde spanning. De dokters praten van 't verloop eener ziekte.
Nu, in myn brieven aan U was altyd 'tzelfde verloop. Ik begon gedwongen kalm, en
meende een heldendaad te doen door niet eens er boven te zetten lieve Mimi! Alsof
die klank er wat toe deed! En dan, en dan - al warmer, tot gloeiend toe. Ik voel-
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de dat het niet edel was je te hinderen in de vervulling van je pligt, want Mimi, ik
weet dat je my lief hebt en stryd voert. Dat voel ik, evengoed als ik gisteravend voelde
dat je in huis was. Niemand zeide het my. In eens sprong ik op en vraagde: Is Mimi
hier? Zonderling. Nu heb ik je tweemaal ontmoet, en ik weet waarachtig niet of 't
voor my beter is dat ik je zie, of niet. Al den tyd dien ik je niet zag, meende ik 't zou
misschien beter wezen als ik je ontmoette. Ik zou trachten je te depoëtiseren. Van
een schim zou je lichaam worden, en proza van een gedicht. Maar 't is niet waar,
Mimi. 't helpt niet. Wat ik gister avend onderging toen je binnenkwam, is niet te
beschryven - en van morgen! De bruine sluier, dat is immers die! Na dat korte briefje van (den 8n) had ik je ook geantwoord, maar 't was weêr te
hartelyk. Gister avend, na met Marie bij Mina te zyn geweest, schreef ik je. 't Ligt
daar nog. 't Is weêr te hartelyk. En nu, nu wacht ik van U een brief, je hebt het my
gezegd. Ik weet wat daar in staat. Daar in zal staan dat je 't huis van Hotz zult myden
tot ik weg ben. ('t Is nu tien minuten over ½ 12, ik heb je brief nog niet maar dàt zal
er in staan!)
Gister avend schreef ik je: ik mor. Nu mor ik weêr om dat briefje dat ik nog niet
gelezen heb. O zeker, dàt zal er instaan. Waarom vraagde je of ik boos was? Waarom? Ik weet geen reden. Je zoudt die
vraag gek vinden als je in myn hart kon zien.
Ik heb dikwyls 't plan gehad je Papa te schryven (met je voorkennis) en hem te
zeggen dat het niet goed voor je was, my te poetiseren door 't verbod. ‘Ik zou zeker
by haar dalen, als ze my dagelyks zag &c.’ Maar ik meen het niet, want ik heb je te
lief om je niet aantesteken, en je zou my blyven zien door de reflexie van myn gloed.
Ook heb ik gister en vandaag de ondervinding opgedaan dat het my niet helpt als ik
je zie. Je bent en blyft my poesie - 't is 'n vervloekt werk. Ik ben er beschaamd over,
en moest daarboven staan. Wat zou ik 'n ander kapittelen!
Kwart over één; 'k heb nog je brief niet. Marie A. is edel, ja eenvoudig edel. Ik zei haar onlangs dat ik Och waartoe dit alles. Ik wacht je brief, en zal stipt doen wat je wilt. Maar als je
de familie Hotz mydt om my (lieve mensen!) dan ga ik weg. Dat mag niet. Ik ben je
dankbaar dat je my daar gebragt hebt. Wat zyn ze hartelyk en opregt. Ik schryf je hakkelig en staccato. 't Kan niet anders. Ik wil m'n ge-
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moed niet loslaten. Och, ik had je altyd zoo veel te zeggen. Liefde is geven, gedachten
geven. Graag gaf ik je alles, en dat mag juist niet. Nog je brief niet. Ik ga uit, want dat wachten op je vonnis (ik ben zeker dat 't een
vonnis is) kwelt my. Ik zou niets kunnen doen dan je schryven en dat wil ik niet. 'k
Wou datje dood was, ja! liever dan een mislukt leven, een door my mislukt leven!
Dat denkbeeld is my vreesselyk. 't Is zonde een hart als 't Uwe ongebruikt te moeten
laten, braak als 'n met vloek geslagen akker. 't is zonde! Heb je ooit liefgehad? Kan
't niet weêr gebeuren? Och, ik zou je bruigom kunnen kussen. Je zegt je beklaagt je
niet. Je voelt je gelukkiger nu, dan ongelukkig door 't niet vry zyn in den omgang.
Goed, ik ook - Maar van my is dat égoisme. Je beeld, de herinnering aan je eersten
brief, aan de ontmoeting op dien buitenweg, je bezoek, die kleine haarlok, je brieven
- ja, zelfs je boosheid op dien dag - alles alles houd ik vast als 'n schat. Maar ik offer
niets, Mimi! Jy wel! O, dat smart me zoo. Begryp my goed. Je hebt niet gister of
eergister iemand afgeslagen om my. Dat 's te gek. Neen, maar in de stemming van
je gemoed zullen de weinigen die je waard zyn je niet naderen tot afslaan of aannemen
toe. Van wie je niet waard zyn, spreek ik niet. Een man die fyn is, voelt of 't hart dat
hem aantrekt vry is. Of juister dat hart trekt hem niet aan, 't openbaart zich niet.
Iemand die U dol lief zou gekregen hebben, en daardoor ook U zou hebben opgewekt,
gaat je nu ongemerkt voorby, als een huis daar bezoek is in de binnenkamer en dus
niet verlicht naar buiten. God weet of men je niet voor 'n droog, dor meisje houdt!
Dat bezwaart my. Ja, ja, men zal denken in dat gemoed is niets, omdat je hart niet
aan de straat woont. Want je moet het wegstoppen, verdringen, dooden. Misschien is 't mal dat ik van je spreek, als of je al myn aandoeningen deelt. Nu
ja, ik geloof dat je my liefhebt. 't Is geen fatuiteit. 't zou eer fatuiteit wezen van
gemaakte delicatesse my net te houden of ik 't niet wist. Ik zei daar zoo even: je eerste briefje. Ja! Dat 's waar. Even waar als dat ik
gisteravend je nabyheid voelde. Toch kryg ik veel brieven van meisjes - O komiek
- Jou briefje gaf me een schok. Wat is dat toch! Altyd die oude vertelling van Hamlet:
there are in heaven and on earth - je weet wel. Everdine weet alles. Zy acht je zeer
hoog, natuurlyk. Zy zou je heel graag schryven maar 1 moet ik vermyden den
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schyn alsof ik je wou naderen met 'n omweg (dat stuit me) en 2o is zy geen
briefschryfster. Haar gemoed is eenvoudig. Toch zal ik haar zeggen dat ze je groet.
O zy is zoo'n engel. 't prouveert voor my dat ik haar zoo lief heb.
Is er geen mogelykheid dat je van den zomer een uitstapje naar Brussel maakt?
¼ over twee je brief! Ik sluit dezen dadelyk dan kan je zien wat antwoord is, wat
niet. Juist over tine, je vraag om haar te schryven.
God Mimi, ik heb je zoo lief. is 't een misdaad dat ik 't zeg, in godsnaam. 't is om
dol te worden. Wacht een brief van my ik schryf van avend.

[16 maart 1863
Brief van Multatuli aan Mimi]
16 en 17 maart 1863
Brief van Multatuli aan Mimi. Twee enkele en twee dubbele velletjes postpapier,
tot onderaan blz. 11 beschreven. (M.M.)
Datering op grond van een notitie in inkt, door Mimi, mogelijk later, op de brief
aangebracht.
Mina: Mina Deiss, wier winkeltje in het Hamerslop op 17 maart geopend werd.
Marie: Marie Anderson.
Willemspark: de woning van Jan Douwes Dekker in Den Haag tot midden oktober
1862.
vogue la galère: het ga zoals het ga.
Maandag avend
Myn kind, myn lief kind, O hoe dank ik je voor dien brief! Je laaste woord is: heb
my lief! Ja, eindeloos, Mimi - zoo is het! Ik kreeg je brief tegen twee uur, toen sloot
ik wat ik je geschreven had. Dadelyk schryven kon ik niet, ik heb je innig hartelyk
schryven gelezen, en weêr, en weêr. En ik heb een gevoel van moêheid van 't genieten.
Wat geef je je hart schoon en flink. Ik wist dat je my liefhad, Mimi, maar ik dacht
niet dat het by U was als by my. Toch moeten wy onze pligt doen, dat spreekt vanzelf.
Maar juist daarom zeg ik je graag dat ik je hart geheel aanneem, en je 't myne geef
zonder grens. Je braafheid, je toekomst, je eer - alles gaat my aan, zoo als ik U aanga
in al myn streven. Je papa hoeft niet te meenen dat hy voor je zorgt, als je iets
verkeerds kon doen, zou 't myne schande zyn, zoo goed als de zyne, ja meer, want
ik ben je nader dan hy. Een brief als die je my
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heden zond, is een heilig huwelyk. 't Is me of er een dam is doorgebroken, en nu laat den stroom keer en wie 't kan! Ik niet, ook wil ik nu niet! Ja, juist, je zegt het:
het menschelyke zou anders geheel verdwynen! Wy zyn menschen, Mimi, en wy
zyn goed. Dat zullen wy blyven, niet door ruwe, domme vormen te ontzien, maar
door - juist die vormen verbrekende, - elkaêr te steunen in 't goede. Denk je dat zoo'n
brief van U my niet sterkt? Ik loop er naar, ik voel 't in m'n gang. Je hebt goed gedaan
my zóó te schryven.
Toch meen ik niet op den duur en aanhoudend je Vaders verbod te schenden. Maar
wel geloof ik dat het goed is van beide kanten goed te weten hoe we elkaêr bestaan.
Twyfel, tobben, onzekerheid, dat alles martelt. Ik dank je voor je heerlyke liefde, en
neem ze aan, en geef ze je terug; o erg! Ik gloei er van.
Dingsdag morgen.
Ik schreef maar weinig gister avend. Dat had zyn reden die 'k straks zeggen zal.
Of neen nu al: Ik voelde gloeiend voor je, en was in de stemming daarin toetegeven.
Mag ik dat? vroeg ik myzelf. Den heelen nacht ben ik met je bezig geweest. Hoe het
zy ik zal altyd de waarheid zeggen. Nu volg ik eerst je briefjes. (Niet schryven zou
ik kunnen, maar anders schryven dan myn indruk is, kan ik niet. Ik voelde heel goed de gedwongen terughouding in je briefje na't portret. Ja wel
was er weemoed in, en ook my deed het weemoedig aan, vooral om de tegenstelling
met je zyn. Dit is van onze eerste ontmoeting af m'n hoofdindruk geweest. Jyzelve
bent een liefelyke verschyning. De indruk die je maakt was voor my: de mensch op
z'n schoonst. Open, hartelyk, jong, frisch - net 'n granaatappel, die juist even ryp de
heele natuur aankykt of ze (onbewust) vragen wilde: ben ik niet rein, goed en
begeerlyk? Nu, die weemoed was, en is, een contrast dat my zeer deed. Als ik een
roos zag welker blaadjes beklemd raakten tussen twee takken, zou ik die takken
voorzigtig hebben weggebogen om ruimte te geven aan de lieve bloem die niet bloeien
kan in nauwte. En jy! Je bent geen voorbeschikt slagtoffer van zelfgemaakt verdriet,
geen smart-coquette, zoo als er zyn. Geen tering-dorstige, zoo als er zyn. Niet iemand
die hoogheid zoekt in gedwongen buiging, of schoonheid in ziekelyke bleekte. Zooals
er weer zyn, dat weet je! 't Is van U zonde en jammer dat je treurt. Je hebt iets
opwekkends en verfrissends in je heele wezen, meer dan jezelf weten kunt. My altans
heb je geëlectriseerd, en aangestoken met
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jeugd. En jy-zelve zoudt vergaan in kloostersmart? O 't is zoo jammer. Ik blyf er by
wat ik gister schreef, vóór je brief, ik bemin je zóó dat ik je bruigom zou kunnen
omhelzen. Zoo, vindje een verwyt in m'n gezigt voor de heele wereld? Toch ben ik meestal
goedig gezind, en heb meêly met de wereld die zoo dom is. Vaders, voogden,
regenten, koningen - al wat gezag heeft schynt te dom om te begrypen hoe liefde
geluk geeft aan den gever. Een hart is geen portemonnaie die leêg raakt naarmate
men uitgeeft. Integendeel. O gister na je bij Mina even te hebben gezien, heb ik twee
dingen gedaan in Uw naam. Ik kocht sigaren, en daar kwam 'n oud mannetje zijn
pypje opsteken aan de gasvlam. ‘Mag 'k even, m'nheer?’ ‘Ga je gang vrind’ zei de
tabaksman. Die oude man zag er krom en verdraaid uit. Hy scheen verwerkt, en had
het in 60 jaar niet zoo ver kunnen brengen dat-i zonder verrekken van hals en toonen
z'n pypje tot de vlam kon brengen, die toch niet te hoog was voor 'n latynse school
jongen. Een fragment van 'n mens! Nu, ik gaf hem een pond tabak, en in myzelf zei
ik er by dat het van jou was. Hy was heel bly, en laat je zeggen: ‘Nou dat vind ik
lief.’
En toen was daar een orgelman die medelyden opwekte, of althans attentie, door
een halve vrouwenhoed op z'n hoofd (als ik orgelman was, zou ik nooit op zoo'n idee
komen, jy?) Daarby liet hy twee kinderen dansen, die ook heel zot waren toegetakeld.
Ik had meêly met hem, niet om z'n armoede, maar om de malle keus der middelen
om geld te krygen. Toch scheen 't zoo mal niet te zyn, want twee soldaten gaven hem
wat. Dat speet my, want ik weet dat voor 'n soldaat een cent veel is. Welnu, ik heb
dien orgelman laten beloven dat-i nooit weêr iets zou vragen aan soldaten. Voor 25
ct. heeft-i dat beloofd. Zal hy dat woord houden? Ik vrees neen! Maar 't is mogelyk,
als hy in alles zoo excentriek is als in z'n kapsel. Maar als hy geen woord houdt, is
't myn schuld niet, noch de uwe in wier naam ik probeerde alle nederlandse militairen
beneden den rang van korporaal te vrywaren voor zyne kostuum-overreding. Zieje
Mimi, zóó heb ik je lief. Uw beeld moet tot vreugde en vrolykheid leiden, en niet tot
treurigheid. O Mimi, waarom spreek je van sterven? Daar ligt nog 'n lang leven voor je. Je
bent nog heel veel geluk schuldig aan velen, aan je ouders, je broêrs en zusters, aan
my. En - ja, ik wil brusque zeggen wat ik meen, aan kinderen van jezelve! 't is zonde,
zoo'n frisse weelderige
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jonge plant omtehakken voor ze vrucht droeg. Je moogt niet toegeven in lugubere
gedachten. Je hoort jezelve niet toe. En als ik bedenk dat in my welligt de oorzaak
ligt van die afwyking uwer natuur die bloei vraagt, en geen snoeijing (mal woord hoe spel je dat? met drie i's? Och, dat was om van 't apropos te raken. Ik ben zeer in de war met myzelf. Want,
Mimi, als die oorzaak in my ligt, dan was 't immers myn pligt je niet eens te schryven.
Noch hartelyk en innig, want dat vuurt aan. Noch gedwongen, want ook dat vuurt
aan, ja nòg meer! Ik weet myn pligt niet goed, maar dit beloof ik je, ik zal er goed
over denken. Nu wil ik, al ware 't eens voor al, zeggen wat ik op 't gemoed heb. Ik
herhaal m'n laaste woord van gister. ‘Ik heb je innig, innig lief, - is 't een misdaad,
in godsnaam!’ ‘Nu gelukkiger dan zoo als 't was voor 'n jaar!’ Juist, ik geloof dat! Anders mogt
ik dezen brief niet schryven. Ik geloof dat het voor U en my beter is lucht te geven
aan onze aandoeningen dan die zaêmtepersen tot berstens toe. Marie is indedaad bewonderenswaardig. Zij heeft een eenvoudig groot gemoed.
Ik merk dat vooral op in haar spreken over U. Met vreugde zegt ze altyd ‘ik heb
Mimi gezien!’ Denk eens na, wat dat zeggen wil in haar die veel van my houdt, en
weet hoe ik U liejheb. Is dat niet heel groot? Als deze brief dik wordt, ben ik
beschaamd dien haar te geven. Er is wreedheid in. Maar dat merk ik aan haar niet,
ik merk 't aan my zelf. Zy is in staat om (ongemaakt) te zeggen: O, dat zal Mimi
plezier doen!
Ik heb haar dikwyls gezegd hoe lief ik je had. Dat was myn pligt, vind ik. Zy nam
het lief en gul op, sprak er over als of 't de natuurlykste zaak der wereld was, en
vraagde nooit: en ik dan. Ik heb meermalen moeite gehad om hare lieve
aanhankelijkheid goed te beantwoorden, zonder valsheid jegens haar, of ontrouw
jegens U.
Nu is liefde veelkleurig. Ik heb velen lief. en altyd vond ik die tegenstelling met
de portemonnaie. Eens zeide ik tot Marie: ‘als ik moest kiezen tussen U en haar (byv:
in hulp bij doodsgevaar) koos ik U - Marie.’ Ja! Later zag ik in hoe wreed dit voor
haar was, want zy weet dat ik neiging heb my zelf te offeren en wat my 't naast is. U
de voorkeur tegeven tot offer ware égoisme.
Dat moet zy begrepen hebben, want ook gister avend begreep zy hoe ik bevreesd
was dat een vreemd meisje (dat ik voor 't eerst zag)
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zou gecompromiteerd zyn door met my gelyk het winkeltje van Mina te verlaten.
Voor haar, Marie, was 't minder, zei ik, omdat ze my nader stond. Zy weet dus dat
ik 't naaste aan my 't eerst òpgeef. U optegeven om haar, zou dus offerzucht wezen.
't Is wreed voor haar, en toch blyft ze even hartelyk.
Aan Tine schryven? O waarachtig! Graag! Je kunt van haar nooit te veel goeds
denken. Zy is een engel. Als je aan haar schryft, doe 't dan zoo als een geloovige
bidt, je kunt niet te opregt wezen. Ik heb geen woorden om haar gemoed te schetsen.
Daar is geen vlek in. En meen niet dat uwe liefde voor haar in 't minst strydt met je
genegenheid voor my. Dat is niet waar. Dat zouden bedorven mensen zich opdringen,
maar 't is zoo niet. Zy leest myne correspondentie niet. Dat vinden wy niet fyn. Van
U weet ze dat ik je lief heb, dat je den wil van je vader volgt, en my daarom ontwykt,
maar je brieven heeft zy niet gelezen. Welnu, dat is niet uit geheim houding, 't is
meer uit zekere délicatesse die in 't intiemste verkeer, niet mag weggecyferd worden.
Maar al had je byv: je brief van gister die zoo flink open en hartelyk is, aan haar
gezonden zonder enveloppe, ja, met verzoek dien te lezen, er ware geen kwaad by.
Juist andersom, zy zou je innig liefhebben om je hartelykheid voor my. Je kunt van
haar nooit te goed denken, onthoud dit wel, en houd my aan dat woord. Als ik dood
ben (ik mag dit wel zeggen, Mimi, ik die zooveel ouder ben) en alles liep je tegen, ouders dood, ziekte, armoede, allerlei tegenspoed, ja zelfs stel eens - dat's nu heel
gek - je was een zoogend. slecht meisje geworden, dan nog zou je haar moeten
aanspreken als of ik het was. Deze brief ware genoeg om je het grootste regt te geven
in haar hart. Ja, zonder dat, zy weet dat ik je lief heb. Ja, schryf haar (en liefst direct
- ik wil je brief niet lezen, ook den haren niet) Zeg dat ik je voorstel haar te vragen
om 'n slordig antwoord, zoo dat je 't byna niet lezen kunt. Ze kan zoo komiek knoeien
in haar brieven.
Zie hierby een paar. Eerst woû ik je wat verklaring en toelichting geven, maar 't
is beter van niet. Laat dat verregaand négligé maar blyven. Ik vind het lief. En, zie
eens wat 'n gloed overal. En dat is na veel tobben en lyden! Is 't niet schoon? Ik ben
verliefd op haar slordigheid. Wat je in de brieven niet begrypt, sla je maar over, of
als 't je interesseert, vraag het my. Charlotte de Graaff is sedert den dood harer moeder by my. Deze had my dat laten
beloven. Lotje heeft haar beetje geld aan my ge-
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geven. Marie weet dit en jy nu ook. Anderen niet. Maar 't hindert my dat Marie iets
weet, en jy niet. Nog onlangs vertelde ik haar iets geheims, en 'k zei het haar, dat het
my zoo smartte U buiten tesluiten uit intimiteiten. Maar 't was gedwongen frayigheid
door onze gêne in 't verkeer.
Halve intimiteit is lastig. In die brieven komt voor van de Koningin. Dat was het.
Ik ben met haar in aanraking geweest, maar zy schynt myn sansgêne niet te kunnen
velen, of wel niet te durven. Zwyg daarover. Maar aan Marie kun je zeggen dat je
er van weet.
Na die komieke brieven van Tine, zend ik je ook den brief van Laura Ernst, die
ik naar Brussel zond om te genezen van verdriet. Kyk eens hoe Everdine myn wissel
gehonoreerd heeft. Den brief dien Laura me schreef kan ik je niet zenden, en dat spyt
me, daarin schryft ze over Everdine en de kinderen, wacht: - neen, ik wou er wat uit
kopieren. Maar 't verveelt me. Dat is een malle zaak dat ik, die jou zoo graag alles
zou geven, je nu dien brief van Laura niet geven mag. Ik heb haar een dienst gedaan
en dat neemt zy hartelyker op dan noodig is. 't Is myn schuld niet.
Ik wou je den brief niet daarom zenden, maar om je door 'n ander 't interieur te
laten schetsen waartoe jy behoort. Ik woû je (zoo goed als zonder den Haag en je
ouders te verlaten mogelyk is) thuis maken in myn kring. Laura beschryft alles met
geestdrift, en ze heeft gelyk, er is in Tine's nabyheid een atmosfeer van liefde d.i.
van het goede! Och, mogt ik je Charlotte's brieven laten zien. Zy ziet alles nu van
heel naby, en zy schreef me menigmaal: ‘ik erken dat je waar bent!’ Daar op ben ik
groots. Ik heb nooit iets gemaakt. Daarom word ik kwaad als ze me 'n schryver
noemen, een boekenmaker. Hoe 't zy, 't rommeltje dat ik je nu zend is om je hart te logeren te vragen, in
afwachting dat je heelemaal kunt komen. Schryf flink aan Tine dat ik je dol lief heb,
toe! Ogod, ik zal je geen démenti geven, en zy my noch U een verwyt! Ja dat briefje in Mentz was bitter. Ik geloof dat ik 't nog heb. Maar zeker weet ik
't niet. Voor eenigen tyd heb ik in Haarlem twee dagen papieren verbrand. Uw brieven
heb ik ingepakt en réligieus geborgen in een koffer die daar, goed gesloten is blyven
staan. Ik moest een en ander in veiligheid brengen. Zoodra ik die koffer heb zal ik
myn vodje van Maintz opzoeken, en als ik 't heb laten bestaan (dan is 't in het pakket
waarop ik zoo bedroefd schreef: Mimi!) - dan kryg
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je het. Maar al bestaat dat briefje nog - ik denk ja - de bitterheid bestaat niet meer,
goddank!
Ik wachtte toen in Amst. schryven van je. Daar was op eens een meisje zoek. Ik
vertrok om haar te helpen als 't nog tyd was, en reisde weg van de post die my uw
brief moest brengen. Dat viel my zeer hard, maar ik deed het. Eindelijk kwam je
brief in Maintz, en 't was weêr, - toen tegen myn hoop - afbreken! O, dat viel my zoo
zwaar. Ik zal er naar zoeken, dat beloof ik je. ‘Als ik iets zeg moet je my gelooven’ zeg je. Ja, altyd. Geloof my als ik je dit
verzeker. Het niet gelooven van uw eenvoudig woord, zou my treurig en - kluchtig
voorkomen. Niet alleen geloof ik wat je zegt, maar ik geloof in je. Ik begrijp geen
liefde zonder dat. ‘Je papa is goed en vriendelyk’ zeg je. Zeker geloof ik dat! Maar, Mimi, dat is de
vraag niet. De vraag is of hy uw gemoed vult? Of hy, u my ontnemende, zichzelf
daarvoor in plaats geeft? Dàt is de vraag, en van 't antwoord op die vraag hangt af
of hy z'n pligt doet in 't verbieden, jy in 't gehoorzamen. O, meen niet dat ik je
overhaal, of aftrek. Laat er geen verschil wezen in 't U of ik. Uw pligt is de myne. Ik
zal me schamen als jy wat verkeerds doet, doe jy dat voor my. Beschouw my nooit
als tegen U en als tegen je eer. Ik zie niet in dat jy erger dan ik zou vernederd wezen
door eene verkeerdheid. Jy bent geen vesting, ik geen belegeraar. Wy wonen in één
huis, met gemeenschappelyk belang, - als er brand ontstaat, lyden wy beiden. Of
meen je dat ik je niet graag om den hals waar gevlogen toen ik je sprak in 't
Willemspark? Meen je dat ik geen stryd had om zoo boekerig ordinair te wezen? In
't algemeen ben ik hartstogtelyk, en dan voor U! Maar ik zie je aan als myn eigendom,
dat ik juist daarom niet schaden mag. Je papa zou niet treuriger wezen dan ik, o god
neen! waneer ik iets tegen je misdeed. Wees jy zelve ook maar niet tegen my op je
hoede. (Je eigen fouten is wat anders) Je zou al 't verkeerde in my 't best ontwapenen
door volkomen vertrouwen.
Toch is 't my moeielyk, want je trekt my vreesselyk aan. Compleet vertrouwen is
't beste, ik zal je eerlyk waarschuwen als ik orkanig word.
Ja, wèl ben je driftig! 't is niet mooi driftig te wezen, maar wel was je ‘mooi’ toen
je zoo driftig was! Nog zie ik je! Over 't geheel geloof ik niet dat er één indruk van
je, in my is uitgewist, - van 't eerste briefje af.
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O, ik analyseer graag - daar weet ik op eens waarom dàt briefje my zoo trof. Ja, ik
kan 't uitleggen. Er was smart in. Dat trok my aan. ‘Er zyn zaken die nog treuriger
zyn!’ Juist, dat was het!
Ik droomde van je. En toen die ontmoeting, waarby je zoo onmeisjesachtig, zoo
rein menselyk, zoo dapper, my toestond je 'n kus te geven op den weg - wat was je
prachtig onfatsoenlyk, Mimi, hoe verheven ongemanierd! - dàt antwoordde op m'n
droomen. Toen zag ik je gelaat niet. Alleen je oogen door den sluier - je bent een
heerlyk schepsel! En nog verwyten ze my dat ik m'n Minnebrieven heb weggegeven
voor niemandal! Dat het ontmoeten by vreemden je hindert - begryp ik, en toch aan den anderen
kant is het goed. Elkaêr niet zien, zou U en my breken. En niet met anderen, vind ik
niet goed. Ik zelf ben een beetje bang voor myn hartstogt. Als ik zeker ben dien altyd
te overwinnen, zal ik het je zeggen. Eenvoudig schryven? Natuurlyk, - ik zou niet anders kunnen, en jy ook niet. Kijk
Tine eens! ‘Twijfel niet aan my’ zeg je. Neen. Dat deed ik ook niet vóór je brief. 't Is me een
godsdienst op je te vertrouwen. Ja, dàt is godsdienst, geloof in 't goede! Ik zou haast
wensen dat je 'n slecht meisje was, om je zóó lieftehebben dat je goed werd. En dat
zou jy my als ik slecht was. Och 't is zoo prettig om goed te wezen! ‘een briefje aan Mevr. H. om voor my te getuigen’ Malle meid! Maar zeg wat
meen je met dat ‘ondragelyk koele langs my gaan van gister.’ Het ik je ontmoet? Ik
weet het niet. Dat's verdrietig. Ik zoek je overal, en staar rond, en volg telkens met
myn blikken alles wat in de verte jy wezen kan, ik droom wakend van je, ben kwaad
op ieder die 't ongeluk heeft 'n ander te wezen, en dan schynt het toch dat ik je had
kunnen zien, en niet zie! Dat is erg. Ik heb je niet gezien, Mimi!
Koel zou ik je nooit voorbygaan. Lomp, dat's mogelyk. Misschien zou ik 't groeten
vergeten door verrassing, maar koel nooit. Dat weet je toch wel! Waar zou ik je
gezien hebben? Of moeten zien? Dat spyt me. Als je goed weet wat het my is, je te
zien, zou je dat niet zeggen. Och, - meestal s'avends heel laat doe ik een pélérinage
voorby je huis. Dan kan 't je niet hinderen. Overdag myd ik het. Dat ik van Hotz gauw wegging was, omdat ik Mina beloofd had te komen, den
laasten avend vóór ze'r winkeltje opende. Marie wacht-
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te my daar. Nu zal 't niet meer kunnen, 't Is èn voor Mina èn voor Marie niet goed
dat ik daar te veel kom. Je begrypt de ellendige gevolgtrekkingen. Ja, by Hotz zal ik veel komen. Die familie is indedaad lief en hartelyk. Hun toon
bevalt my zeer. Of 't nu op my ook influenceert dat jy daar komt, 't is mogelyk. Toen
ik Vrydag daar aanschelde was myn indruk: die schel heeft zy aangeraakt! Of 't
kinderachtig is, kan me niet schelen, 't is zoo! Jy geintrigueerd? - foei! En nu dit: of je my by m'n naam kunt noemen? God Mimi, wat 'n vraag! En ik u
dan, jou dan, als je wilt? O Mimi, hoe inniger je met my zyt, zonder je te schaden
natuurlyk, hoe liever 't my is! Ik begryp geen scheidsmuur tussen ons (dan die noodig
is om je geen smart te berokkenen). Vormen zouden voortaan gemaakt zyn, en
beneden ons. O, wat zal ik bly wezen als ik voor 't eerst m'n naam hoor uit uw mond!
Je schryft: ik ben de Uwe, Max’ Ja, Mimi, in den hoogsten edelsten fynsten zin hoorje
my toe. Als een kostbaar kleinood zal ik je behandelen. Nog weet ik niet hoe ik 't
groote doel kan bereiken dat uwe liefde je geen schade doet, in geen opzigt. (Ik bedoel
in den zin zoo als ik gister schreef) Maar hoe dit zy - ik neem je lief hart aan, en ik
heb je onuitsprekelyk lief! Zou iemand een diamant weigeren omdat-i niet weet of
hy in staat wezen zal dien behoorlyk te zetten. Dàt is byzaak! Den diamant neem ik
dankbaar aan. Ik voel kracht in my dien te waarderen. Och, ik ben zoo bly met je
brief!
Ik weet niet of ik je dezen vandaag kan toekrygen. Misschien spreek ik Marie niet.
Over onze verhouding zal ik goed nadenken. Maar dàt ze bestaat, innig, heilig en
onverbrekelijk, staat vast. M'n hart huwt je. Dag Mimi, myn Mimi, uw
Eduard is dat goed? Ik heel graag.
Als ik dezen vandaag niet kan afgeven, schryf ik je meer. Ik denk altyd aan je. Je
weet niet welken indruk je op my gemaakt hebt. Schryf 't flink aan Tine, dat ik je dat
zeg (Haar adres is: rue de berlin 31) toe, zeg haar dat ze je 'n slordigen brief schryft
‘waar haar heer-gemaaltyran zoo kwaad over is.’ Dag, myn kind, ik kan niet van je
scheiden. Schryf my ook flink slordig zóó als 't opkomt in je hart. Ik geef er ook niet
om of de zinnen rondloopen - gekheid. 't Hart heeft geen grammaire - houd me in
godsnaam niet voor 'n schoolmeester.
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Ik wacht 'n brief van je. Ik moet met je overleggen wat onze pligt is tegenover je
papa. Als wy moeten afbreken - in godsnaam! Ik vrees ja! Maar dit is gewonnen dat
wy weten hoe we aan elkaêr te denken hebben. Dat is goed, dat geeft kalmte. In myn
hart behoor je my - al hoorde ik nooit weêr iets van je. Dag myn lief kind.
't Spyt me zoo dat ik niet alles kan zeggen wat anderen aangaat. En dat mag toch
niet. Ik zou je zoo in me willen nemen.
Dingsdag avend laat.
Ik heb Marie niet gesproken. Zy was niet by Mina. 't Is niet goed voor haar daar
's avends te komen vind ik. Maar morgen zal zy by my komen en dezen voor je
meênemen. Ik ben van avend by H geweest. Het schynt indiscreet zoo dikwyls te
komen, maar ze zyn zoo gul en gastvry dat ik geen terughouding daartegenover mag
stellen. Ik hoopte dat je 'r komen zou en toch is 't goed van niet. Er mag geen schyn
wezen van afspraak. Ik zal je nooit meededen - (wanneer ik daar komen zal woû ik
zeggen. Maar Mimi daar is iets mennists in waar ik niet van houd. Laat ons de zaak
flink by den naam noemen. Zoolang ik in den Haag ben zal ik daar dikwyls komen.
Jy ook. De kans is dus dat we elkaêr vaak zullen ontmoeten. Dat idee vervult my. Ik
vind het heerlyk. Wy willen dat, of wy willen dat niet. Zoo neen, dan moet ik van
Hotz wegblyven. Zoo ja, dan vogue la galère! Ik zegje nu dat ze my morgen te dineren
hebben gevraagd. Was je nu van plan er te komen, kom dan. Blyf niet weg om my.
Was je 't niet van plan, kom dan niet om my.
Of, beter nog. Kom wèl om my! Wy zullen overleggen wat we doen moeten. Ik
peins er over, en ik verzeker je dat ik even goed voor U als voor myzelf zal stemmen,
ja ook voor de regten uwer ouders. Wanneer we elkaêr makkelyk en vry hebben
ontmoet zal misschien het afbreken ligter vallen dan in zoo'n spanning van
koortsachtige onvoldaanheid. Wy zullen goed wezen zonder gemaakt offer of
katholiek vastenbegrip.
Maar als je hierover anders denkt, volg je gemoed, ja, dat spreekt van zelf. Ik ga slapen. 't is een uur. Morgen komt Marie dan kryg je dit rommeltje. Schryf
je my? En veel? heel veel? Bedenk dat je myn eigendom zyt, en dat dus al je indrukken
my hooren. Wegstoppen is ondeugend, en smokkelen op je bruidschat. Neen, dat
doe je niet. Je
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weet niet hoe grootje bent in je opregte, moedige betuigingen! Wat 'n heerlyk
vertrouwen, - en zonder acte! O, ik neem je hart zoo plechtig aan - ik voel zoo de
heiligheid van onzen band. Ook ik zeg: twyfel nooit aan my!
Ik droom nooit - in den slaap. Maar wakend haal ik m'n schade aan je in. Nu slaapje
al. Och dat er geen God is dien ik kan vragen je te zegenen - ik zegen je!

[20 maart 1863
Brief van Multatuli aan Mimi]
20-26 maart 1863
Brief van Multatuli aan Mimi. Vier enkele en drie dubbele velletjes postpapier,
waarvan 19 bladzijden beschreven. (M.M.)
De datering 20 Maart 1865 is door Mimi in inkt op de brief aangebracht. Onder
de woorden Vrijdag avend heeft Multatuli in potlood toegevoegd: Vorige Vrijdag.
Bij deze brief behoort een kleine papieren manchet waarop Multatuli eveneens in
potlood meedeelt: dit was geschreven vóór je pakket Mimi maar de couvertjes die
ik klaar maakte heb ik verbrand.
In de zin: dat uw leven enz. heeft Multatuli enkele woorden gewijzigd; er stond
eerst: dat uw leven voor my minder belangryk is dan omgekeerd.
Op een bijgevoegde strook papier, afgescheurd van een brief van Charlotte de
Graaff, staat in haar handschrift: die lieve Mimi Schepel, ik voel altijd toch zoo veel
voor 'r - C.
de Polen: op 21 maart 1863 versloegen russische troepen de in opstand gekomen
Polen bij Grochowiska.
Langiwicz: Marian Langiewicz (1827-1887), pools nationalist, emigreerde in
1860, sloot zich aan bij Garibaldi, werd eind januari 1863 leider van de poolse
opstand tegen Rusland, 10 maart dictator en 21 maart balling na zijn nederlaag.
Mina, de tokohoudster: Mina Deiss met haar winkeltje in het Hamerslop.
mijn nichtje: Sietske Swart Abrahamsz; zie Idee 209, VW II, blz. 421.
geen regt hebben kinderen te houden: zie Idee 213, VW II, blz. 423.
Een kapel zweefde hoog: zie Idee 261, VW II, blz. 463.
H: Jacques Hotz.
In dien hoogen zin is genot deugd: vgl. Minnebrieven, VW II, 48.
Wpark: Willemspark, het huis van Jan Douwes Dekker; bij hun plotseling vertrek
naar Java in oktober 1862, hadden zij de gehele inboedel verkocht.
Jufvr. S: juffrouw Schepel, Mimi.
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Franciska: de bij de familie Hotz inwonende zuster van mevrouw Hotz.
Capua: buitenstad van het klassieke Rome, aan het einde van de Via Appia.
Constantyn: de romeinse keizer Constantijn de Grote (280-377) die in 312 vóor
de slag tegen Maxentius een visioen van het kruis had en na zijn zege in 313 het
christendom als erkende godsdienst toeliet.
Vrydag avend
lieve Mimi, ik ben heel belangstellend wat van je te hooren. Gister heb je myn
pakketje gekregen dat ik al Dingsdag aan Marie gaf. Ik ben verlangend je stemming
te weten, en of je goed vindt dat ik zoo ronduit myn stemming heb lucht gegeven.
Ja. Leugen (of halve leugen) is nooit goed. Toen ik je schreef, was ik van plan te
onderzoeken wat wy doen moeten. Dat wil ik nog, maar om me daarin te helpen,
wacht ik uw schryven, dat ik zeker morgen kryg. Je kunt je niet voorstellen hoe ik
daarnaar verlang. Ik zou 't in 'n ander misschien kinderachtig vinden, maar waar is
het. Geheel verklaren kan ik 't niet, maar er is een charme in je heele wezen, in je
brieven en persoonlyk, die my innig stemt. Jy maakt dat ik lust heb om goed te wezen,
zelfs goedig, en dat is prettig.
Ik heb de laaste dagen (zooals trouwens altyd) weêr veel aandoeningen gehad,
zóó bont dat men 't geforceerd vinden zou in een roman, en als 't verzonnen was, zou
men den schryver beschuldigen van jacht op effect. Zonder nu juist alles lankdradig
te vertellen, heb ik er toch pret in je daarvan wat meêtedeelen, dan leef je wat met
my meê. (Jy moet dat ook doen, wil je? En, beste meid, denk niet dat uw leven minder
belangryk is dan 't myne. Het minst-belangryke in den mensch, zyn z'n lotgevallen.
Zy schynen maar wat belangryker, omdat ze wat makkelyker onder woorden zyn te
brengen. A,B.C of D moet hangen. (dat 's een lotgeval!) De strop breekt (belangryk
lotgeval!) De beul krygt meêly, en biedt zich aan als remplaçant (heel vreemd
lotgeval!) A,B.C of D trouwt met de wede van den beul (gek lotgeval!) De wede zet
de affaire voort met behulp van den nieuwen echtgenoot (aaneenschakeling van
lotgevallen!) De kinderen - genoeg!
Lieve Mimi, één blaadje uit je hart is belangryker dan 1000 blaadjes uit 'n gemaakt
boek.
Goed, zeg je, maar die lotgevallen veroorzaken aandoeningen. Ja. Maar ze zyn 1o
niet onmisbaar daartoe & 2o 't zyn de fynste aandoe-
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ningen niet, die scherp geteekende omstandigheden noodig hebben om geboren te
worden. Myn liefde voor U is belangryker dan die heele hanghistorie, of iets
dergelyks. Toch vertel ik je graag wat my gebeurt, dan kom je in my. Ik wou je in myn hart
steken zooals een gierigaard een pak banknoten in z'n borstzak, en dan houdti z'n
hand er op, en voelt of i 't nog wel heeft! 't beeld is niet mooi, maar 't kan me niet
schelen of ik mooi schryf. OGod, de Polen zyn geslagen en Langiwicz is niet dood!
foei ‘Jy ook niet,’ zalje zeggen. Dat is zoo, maar ik heb niemand daarheen gezonden!
Want, Daarover dacht ik. Ik heb op 't punt gestaan 't Gronings Garibaldikomitte dat
me uitnoodigde het presidium van een meeting op my te nemen, te antwoorden:
‘Goed! Ik neem aan, en heb de keus van plaats en tyd, niet waar?’
Welnu: plaats - station Arnhem. tyd: binnen 8 dagen. Ieder brengt meê wat i heeft
aan geld, en te gelde gemaakt goed, aan energie en wat er by hoort, en vooruit naar
Krakau. Wie me lief heeft, volgt my!’
Met dat idee was ik den laasten tyd bezig. Voor C2 14 dagen (Je kunt er tine's
brieven over nazien) besloot ik neen! De kans op slagen was te gering voor de
zekerheid van myn dood. Ik zou my geschaamd hebben te leven na 'n échec. Dat wist
Everdine. Daarop doelt haar gezegde: de sacrifice aan ons is àl te groot. Ik voelde
namelijk dat ik haar niet alleen mogt laten ten behoeve van zoo'n slechte zaak. (Slecht
in den zin van succes) ‘Wat doe je in Polen? vraag je. Lieve, - schryven, redeneren,
betoogen in Holland helpt niets. Er zal moeten gehandeld worden, grof, ruw, voelbaar.
Daarvoor moet ik me coûte que coûte tot held maken. Naar Italie kon ik niet toen 't
tyd was. Ik had geen geld voor de reis, en 't lag niet in myn plan om daar aantekomen
als een vagabond, of iemand die de vryheid liefheeft om een plaatsje aan de gamelle.
Als vandaag of morgen (wat ik niet geloof) in Italie wat gebeurt, ga ik, en neem
sommigen meê. Maar heel lang moet 't niet meer duren, want dan kan ik weêr niet.
Nu kan ik me nog equiperen en over drie maanden niet meer. Ik heb noch met Polen
noch met Italie te maken. Ik wensch Italie, en wenste Polen te gebruiken, om held
te worden of zoo iets.
't Zal me makkelyker vallen dan schryvery voor vreemde menschen die my huren
voor 1/280 Cent pr bladzy, pr dag, - en daarvoor 't regt koopen te zeggen dat het
beroerd is wat ik schryf - of erger nog dat
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het zoo ‘byzonder mooi’ is, en dat ik zoo'n slecht mensch ben. Onlangs zei me een
dominé (Roorda v. Eisinga uit Zeeland) dati den M.H. met zooveel genoegen had
gelezen. ‘Dan benje een ellendige kerel, zei ik.’ En daar blyf ik by, schoon ik in een
kwade bui was toen ik 't zei. Nu, 't spyt me van de Polen. Dat was een tussen vertelsel, maar misschien hoort
het wel een beetje by 't relaas dat ik je toedacht - (doen m'n brieven je pleizier, Mimi?)
Myn laaste dagen waren hoofdzakelyk gevuld met U. Buitendien had ik allerlei.
Mina, de tokohoudster tot herstel van eer. Myn nichtje die absoluut haar huis uit wil.
Ze wordt plat geknepen tusschen God en 't huishouden. Haar broêrtje Theodoor, een
lieve jongen van 15 jaar dien ik mondig heb verklaard. Hy was eerst ter verbetering
naar Indie gezonden (één reis) en nu naar een kostschool. (Beide kinderen hooren
my. Dat nichje is die ik bedoelde in de Ideen waar ik zei (háár woorden) ‘Vader, als
we daarmeê waren begonnen vóór Anna gek werd!’ (Letterlyk) Zy is trouw flink en
dapper. Theo ook. Zy waren meêgegaan naar Polen. Hun vader is een ellendeling
die heel fatsoenlyk z'n kinderen verwaarloost. Hij heeft den geest van Cappadose
(z'n zwager) maar niet diens overtuiging. Hy schippert met z'n eigen god, en zou de
genade opgeven voor warme pantoffels en gemak. Ik heb hem nu voor 1½ jaar ronduit
geschreven dat hy met z'n twee jongste kinderen niets meer te maken had. Heel bar,
maar 't moest, geloof me. 'K had lang geprobeerd met zachtheid.
Vervolgens veel indise correspondentie. De geest is daar ontevreden, maar 't is
myn geest niet. Ieder klaagt voor zich. Ziehier: ‘Is dàt nu geen beroerde boêl - die
of die heeft meer tractement dan ik, &c. Bah!
Dan correspondentie met het buitenland. Er is kwestie dat ik te Parys zou gaan
wonen, daar schryven &c. Maar ik heb er tegen: 1o verveelt my 't schryven, en 2o
heb ik geen regt in 't frans fouten te maken. Als ik m'n fouten kwyt ben, blyft me
niets over.
Dan de lieve brieven van Tine, die je kent. Die stemmen my altyd prettig. 't Is
altyd de fotographie van een warm nestje, en als 't by my wat stormt, is 't my zoo
pleizierig te zien dat zy ons tehuis weet te beschutten tegen den wind van buiten. Net
'n lieve trouwe klokhen. (Je krygt de portretjes - och, maar ik vind haar op die portr.
zoo leelyk, en anders is zy toch zoo niet. altans ik zie in haar gelaat altyd
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haar lief gemoed. Maar je krygt alle drie.) Dan de brieven van Charlotte, enthousiaste, - te - maar... opregt! dat is zoo! Zy is trouw. Dan myn verkeer met
Marie, die beste solide meid, - en een heele boêl meer, o een heele boêl dat ik oversla,
want het is al te bont. (Een kandidaat tot de H (zegge H:) dienst, die my hulp vraagt
in kerkelyke twisten! Hoe vindje! Een Vader die myn hulp inroept tegen iemand die
zyn dochter wil verleiden!! (Een vader! O, duurte der molensteenen!) Vraag maar
aan Marie. Ja, by H. weten ze 't ook, natuurlyk zonder naam, maar ik vind zoo iets
een aardige bydrage tot m'n sustenu dat veel ouders geen regt hebben kinderen te
houden.
En ik heb nog meer, nog veel meer. Myn kamertje is een ware kaleidoscoop - neen
dat deugt niet. Kal.dsp = schoonbeeldkyker - en vaak zie ik veel leelyks - maar
interessant is het.
En, pour la bonne bouche, ziehier. Ik was in aanraking gekomen met die dame die
je weet. Ik meende dat ze kwaad op my was. Ik had haar namelyk geschreven dat ik
niet hield van omslag, wel met haar wilde te doen hebben, maar heel sans gêne, dat
titels my verveelden, dat ik geen brief overschreef om om vlekken of doorhalingen
&c. ook dat ik geen presenten wilde hebben, en nog een en ander (beste meid, spreek
geen woord hierover, Marie weet het, nagenoeg altans, maar zy hoort tot my, tot myn
legioen, denk daarom. Wat daartoe niet hoort is, in zekeren zin, vreemd, al waren 't
ook de liefste menschen. O, dat smartte my juist zoo, dat ik U moest uitsluiten. Ik
zei 't nog aan Marie toen ik haar iets vertelde van die Dame. 't is mal dat ik niet schryf Koningin, want die (heel oppervlakkige) relatie is niet
zoo delicaat als dit heele briefje aan jou. Als er dus gevaar is van verloren gaan is
haar naam 't ergste niet. 't Zou haar overigens alleen deren in haar officiele positie
(de vrouw heeft er niets meê te maken) en U als meisje - dat staat hooger. Hoe dit
zy, wees er heel gesloten over. Welnu ik dacht dat ze kwaad op me was, om m'n toon, die 'k toch niet veranderen
zou om haar kwaadheid. Wel nam ik me voor, haar niet meer te schryven voor zy
my duidelyk, heel duidelyk toonde dat zy genoegen nam met myn independentie.
En dat zeg ik in zooverre nòg, tenzy ik reden heb tot de gissing dat zy niet kan. Ze
is gebondener dan iemand, en slavin harer hoogheid. Als 't dàt is, heb ik medelyden
met haar, wat ik haar ook geschreven heb. Welnu, gister avend in de opera - (God
bewaar me, wat 'n opera!) groette zy my
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vry gedistingeerd, eigenlyk als iemand die wat zeggen wilde, by 't weggaan.
Bovendien had ik gemerkt -- och, dat doet er nu niet toe. Als ze lafhartig is, wil ik
niet met haar te doen hebben, maar anders wel. Dat zal blyken. Zie je, er is hier geen
piéteit in 't spel, de zaak is de vrees zich als Kon.n te compromitteren met iemand
die politisch verdoemd is. 't Is geen dameszaak, 't is een diplom: dienst- of hofzaak
- en daar geeft ik de drommel van.
Nu, ze groette my, en toen ik tuis kwam vond ik een brief - van haar? vraag je.
God neen, van een schuldeiser die my dreigde my geen uur rust te gunnen, myn beste
Tine 't leven lastig te maken, alle mensen te waarschuwen dat ik zoo'n slechte betaler
was, te maken dat myn koffer nergens in veiligheid was, enz, enz. Dat lykt weinig
op 'n groet van de Koningin! Heb je ooit zoo'n bontheid gezien! Dat noem ik humor
van 't lot. Ik had wel lust gehad dien brief aan haar te zenden als een curiositeit, maar
't mens zou gedacht hebben dat ik haar om geld vroeg.
(bekommer je niet over die schuld. Van morgen toen Marie by me was - laat je
door haar dat bezoek eens vertellen, en vraag haar naar de tableau wan: natte verzen
in de parapluie 't was aardig! - nu, toen Marie by my was verwachtte ik executie van
m'n koffer! Ik had m'n papieren in veiligheid gebragt, uw brieven Mimi! en wachtte
gerust af wat komen zou. Van avend schryft hy my op een toon of hy spyt heeft, hy
zegt dat ik zoo'n opregt mens ben. Dat 's waar. Maar z'n brieven zitten vol zand, en
dat is my vreesselyk. Ik ben in die dingen als Adrienne Cardoville, herbergmanieren
maken my misselyk en vuile handen kan ik niet verdragen. Dat ik die schuld niet
betaal, is omdat ze te groot is, en als ik hem wat op afrekening geef, wat ik nu wel
doen kòn, dan denkt hy dat zyn insolente brieven effect hebben gedaan, en ik kryg
ze voortaan alle weken.)
Verdriet heb ik er over gehad, dat is zoo, maar eigenlyk trof my 't koddige van
den zamenloop. God bewaar me dat ik myn indrukken over de verhouding tot de.
Koningin zou stellen boven myn innig gevoel voor U - maar de tegenstelling is zoo
gek uit een maatschappelyk oogpunt.
‘Een kapel zweefde hoog, hoog in de lucht - neen, zóó is het niet! Dat doe ik met
U Mimi, en van die hoogte is geen afdalen mogelyk. Neen, dat is het niet, de poesie
kan niet ondergaan. De kapel zat op 'n toren, op de staart van den haan, wel hoog,
maar niet poëtiek
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hoog - en toen werd ze vertrapt door 'n ezel. Daarin zit het komieke, - anders ware
't treurig. In myn zorgen van dien aard bestaat geen tegenstelling tegen myn
verhouding met U. Integendeel. Uwe liefde hoort by myne armoede.
tegen tegen tegen wat 'n leelyke styl 't kan me niet schelen, maar leelyk is
het of lélyk, 'k weet waarlyk niet. Och beste meid, ik verlang zoo naar je brief. Ik denk morgen ¼ voor twee, maar ik
hoop vroeger, schoon als 't later komt zal ik denken: meer. 't Is zonderling, ik heb
zoo'n lust je te schryven, alsof ik voel dat ik je weldra niet meer schryven zal. Welnu,
al beslissen wy te breken, 't zal me smarten, maar toch zegen ik de laaste dagen die
ons zoo na aan elkaer hebben gebragt. O, zeg toch uitdrukkelyk of je met my meevoelt
in onze verhouding - zoo innig als het kan, zonder schande voor U, noch verdriet
voor je ouders, maar buiten dat, zoo innig als 't maar kan, Mimi! Hoe we 't moeten regelen, weet ik nog niet, ik wacht je brief. Veel zal afhangen
van uwe verpligtingen. Na alles wat je my schreef en zeide over je ouders, mag je
hun geen verdriet doen, dat is zoo - ik vrees dat het weêr zal moeten! 't is my
vreesselyk. Je weet niet hoe ik aan je hecht. Ik ben er verdrietig over. Keur je 't niet
in my af? Oordeel eens of je een derde was.
Goed, goed, als 't moet, zullen wy. Ik vrees dat het moet! Jy moet beslissen. Jy
alleen kunt de regten uwer ouders beoordeelen, voelen. 't Hart is alles. Als uw hart
je veroordeelt, màg 't niet. O meen nooit dat ik tegen je pligt ben. Zou ik niet
beschaamd wezen als jy ondankbaar was, of ligtzinnig? Toen ik dit briefje begon, zette ik de scheiding uit m'n hoofd, nu komt het weêr
als een spook my storen. Ik had my willen dwingen die noodzakelykheid te vergeten
tot ik je brief had, die 'k morgen wacht.
Geef my goed je heele gemoed - dat hoort my, Mimi!
Zondag middag ben ik in Haarlem by myn koffer. Daar zal ik nazien of ik 't brief
je van Maintz nog heb. O, zeker zal ik 't je geven nu je 'r naar vraagt. Ik weet nog
precies myn stemming - Had ik toen maar geweten dat je er eens naar vragen zou,
met liefde - en dat myn bitterheid een verleden contrast wezen zou.
Ook kreeg ik je brief die my verdrietig maakte - niet boos, want je deedt je pligt
- veel te laat. Hy was gezonden Hotel de Hollande en
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ik was in d'Angleterre. Ik reisde elken dag naar Homburg, Wiesbaden, Frankfort &c,
- en kwam elken avend te Maintz terug om je brief dien ik al wachtte toen ik met
regret Amstm verliet. Eindelyk bleek het dat er brieven lagen in ‘de Hollande’, Toen
kreeg ik tegelyk 't berigt dat het weggeloopen meisje (een mal kind) teregt was, en
uw brief. Malle histories. Och, alles was goed als ik nu maar niet vreesde voor
scheiding. ½ een, ik ga slapen, - of naar bed. Want ik slaap weinig door 't hoesten. Maar
tering is 't niet. Ik ben verkouden. Ieder is verkouden. Goeden nacht, Mimi. k wou
dat je voelen kon hoe ik je liefheb. O, zeg me eens waar is je kamer? Wat kykt je
huis my 's avends koud en onvriendelyk aan, zoo stom en sarrend en gesloten. Dat
kun jy niet helpen. Goeden nacht Mimi Ik vind de familie Hotz allerliefste hartelyke menschen 't Zal je pleizier doen dat
ik dit vind. Maar er komt by dat ik daar U zie in myn gedachten. Zaterdag morgen. Er is geen brief van u. Nu moet ik uit, en van avend naar
Amsterdam (één dag) maar als ik geen brief van je heb, ga ik niet. Ik moet by H.
dineren, maar ik blyf niet lang van avend, om je brief dien ik wacht. K zal maar
morgen naar Amstm gaan. Lieve ik verlang zoo naar je brief.
Zaterdag avend 9 uur.
Ik heb je brief! je slordigen brief, O, ik ben er zoo bly meê! Want ik was al bang
of ik je te open geschreven had. Alles is nu goed tussen ons, Mimi, ik heb je oneindig
lief, en ik reken op U. Ik woû dat je voelde wat ik gevoel als ik je zie - neen ik zie
je eigenlyk niet. O 't is zoo gek! Toen je van middag wegging zag ik je na door 't
venster steelsgewys. toen kon ik, maar als je voor of by me staat kan ik je niet aanzien
uit vrees je niet te kunnen aanzien als een ander.
Och 't doet my zoo innig goed dat myn brief je geluk geeft, dat je vrolyk zyt,
levenslustig. Ik vraag je, kan de rigting van hart of geest slecht zyn die dat
veroorzaakt? O, in dien hoogen zin is genot deugd. Kunnen wy het helpen dat men
meestal verkeerd genot voor 't ware aanziet? Myn lief de voor U is genot, en ook U
maakt het gelukkig. Dit zeg je zelf. Neem de proef en stel voor dat ik U of jy my in
eens afstootte, dat we deugd zochten in 't opgeven van dat genot - ik zou dat slecht
vinden. Grove uitleggingen gaan noch U, noch my aan. Ik heb je innig lief, en wie
't kwalyk neemt, moet maar iets schooners
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iets heiligers uitdenken alsi kan. Ja, Tine is en engel. Haar hoofdtrek is eenvoudigheid. Zy is indedaad enthousiaste
en poetiek, maar sans phrases. (zoo als jy ook) Ja, myn eerste brief was styf en koud - o zoo gemaakt! Lieve engel, begryp je niet
wat ik gestreden heb! En weêr wil ik dat - (zamen met U) als 't wezen moet. O vrees
niets, ik zal zorgen dat wy goed blyven, 't kan niet anders. Ik meen niet dat jy zelve
niet in staat bent goed te zyn, maar zamen is liefelyker.
Waarom tutoyeer je my niet? Hoe kun je zoo raide wezen. Dat komt van myn
vervloekte boekenschryven, dat geeft iets professoraals. Ik lyk meer op 'n kind dan
op 'n professer. O beschouw my toch als je naaste! Zoo eigen als maar kan, zonder
schande voor U, dat is: voor my. Ik ben zoo bly met je négligé brief, juist négligé!
En je voelt je gelukkig in myn liefde, o dat is heerlyk.
Wat ik geleden heb gedurende onze scheiding kan ik niet zeggen. Ik had dat
kanapétje willen hebben waarop je gezeten hebt in 't W park. Door allerlei triviale
oorzaken is 't my ontsnapt (geldgebrek en pikanterie van m'n schoonzuster). Ik heb
daarover in myn eentje zitten schreijen. Is dat nou professoraal? O wisten de mensen
't hoe heerlyk het is geen wysheid te hebben dan die van 't hart! Myn eerste brief was
koud, zeg je - o god, ik heb zoo gestreden. Ik wou wyzer zyn dan myn hart! Dat was
de fout. Maar brak myn gemoed niet door in den laasten regel? Stond daar niet: ik
heb je lief en als 't een misdaad is in godsnaam!
Dat had jy gedaan! Dat deed uw flink, loyaal, hartelyk schryven. Je was moediger
dan ik, jy een meisje! Uw openheid maakte me over myn wysheid beschaamd, - die
wysheid zou ik nu voortaan slechtheid noemen naar de code van m'n hart. Als ik dan
zoo vreesselyk wys was, had ik moeten beginnen - ja, hoe? ik weet niet, hoe ik begon
je lief te hebben. Nog voel ik den indruk van 't gele couvertje van je eersten brief,
nog voor ik je opriep. En toen je tweede, toen geteekend, die met ‘en’ begon. Niets,
niets van je is voor my verloren gegaan. Doe met schryven aan Tine zoo als je wilt. vandaag schreef ik haar: ‘ik vind dat
Eudi wel een langer brief had kunnen maken, maar forceer hem niet, zeg als hy lust
heeft, graag, maar niet gedwongen. Hy moet me in z'n gedachte niet tot 'n spook
maken dat taak vraagt.’ Dus, lieve gy vooral niet, noch jegens tine, noch jegens my
nooit taak,
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hoor! Als ik eens een brief van je kreeg: ik heb je lief, maar geen lust in schryven’
zou ik zeer tevreden wezen. Toch ontvang ik graag je gemoed (dat myn eigendom
is) ook ik geef jou wat ik kan, dat zie je. Ik heb puur een dievengevoel als ik wat
voor je achterhoud. Dat had ik ook in den bitteren tyd onzer scheiding. Marie kan 't
getuigen, en nog weet zy niet hoe erg dat gevoel was. Ik zweeg het vaak uit delicatesse
voor haar. Zoo is liefde, geven en ontvangen. Maar meen niet dat ik geef, niet dat ik
DE MAN ben. O, dat is zoo schoon in de zedelyke wereld. By juiste harmonie is het
geven en ontvangen wederkeerig. Je bent niet geestig zeg je - Goddank! Je hebt hart. Mimi. Zeg eens neen als je
durft. Als ik in Haarlem kom, ga ik me opsluiten om al je brieven natelezen, ook die
waarin je in cyfers je zelve beschryft. Och, ik heb je wat geks te vragen - Zeg me
eens of je mooi bent? Of als je 't niet weet, of je er voor doorgaat? Ik wou eens weten
of de indruk die je op my maakt, wat nu alleen je uiterlyk aangaat, geheel alleen in
my ligt? Als ik je zie ben ik geelectriseerd, zoo dat ik beschaamd zou wezen 't aan
een ander te zeggen (al mogt men 't weten) maar aan jou zal ik altyd alles zeggen
wat ik voel. Ja, Schryf my goed alles. Spaar noch verhef uwe betrekkingen. Nu reeds zeg ik
je dat ik gis dat wy uw ouders geen verdriet mogen doen, ik zoek dus geen pretexten
om 't wèl te doen, maar toch woû ik graag alles weten. Ik geloof dat je papa meer
wordt geregeerd door de vrees voor de mensen (positie, fatsoen) dan door liefde voor
u. Zeg ronduit of ik regt heb. Maar hoe 't zy, zyn regten (en die uwer moeder die
zwak is bovendien!) zullen een warm verdediger in my vinden. Wat is je brief vrolyk, Mimi, juist! Kon dat wezen als we verkeerd hadden gedaan?
Ook ik ben vrolyk als ik aan U denk. By Hotz werd van middag over je gesproken. Ik begon, 't Was me of 't niet spreken
over U my drukte, en iets geheimzinnigs gaf. ‘Is Jufvr. S. al vroeg gekomen? vraagde
ik. ‘Ja - zoo of zoo laat. 't is een lief meisje.’ Ik. Ja, en ze maakt zoo'n aangenamen
indruk, zoo fris en rein Meer heb ik niet gezegd, en dàt zei ik met moeite. 't Was me zoo gek over je te
spreken met onverschilligheid. Ik moet goed nadenken over je toekomst die my aangaat! toch is er waarheid in
dat briefje dat je koud vond. Je mag niet verdorren. Ik
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moet zorgen dat je 't oogenblik zegent toen je my je eersten, en vooral je laasten en
voorlaasten brief schreef. Hoe, wat - ik weet nog niet. Ik heb je lief, en voel almagt
in myn hart. Zal je goed op my rekenen in alle omstandigheden van 't leven? Zalje
altyd spreken als regthebbende? Ik op jou zeker Als je nog lust krygt aan tine te schryven, schryf er dan flink dat je my liefhebt,
en ik U. Schryf er desnoods dat alleen, en geef haar een groetje en vraag 't weêrom.
Je hoeft volstrekt niet, gut neen, maar ik heb pleizier je dat te zeggen om je myn
openheid te toonen jegens haar. Ook daarom is 't goed dat je wat negligé brieven
van haar las, dan voel je zoo datje op een eenvoudig edel terrein bent. Daarop ben
je thuis. Zie je wel dat Everdine nergens geestig is - maar poëtiek wel! Dat duitse
versje in den M.H. heb ik niet gemaakt - 't is een brief van haar, door my vertaald in
jamben, en edu (die volstrekt geen knap kind is) had de stof geleverd. Vraag Marie wat ik haar vandaag over Jufvr: Beyer schreef. Dat meen ik. Ja,
natuurlyk. Als je weer uwt of uut, zal ik je schryven: geachte jufvrouw’, ga nu je gang. Ja,
ja dat kryg je, m'n eerste brief zal beginnen met zoo iets, dat zal je geweten ontwaken
over je vormelykheid. Och ik heb je zoo lief Mimi, myn lief, rein kind. Ik heb er wee van Marie zoo'n dikken brief te geven. Ik stel haar zeer hoog, - ik
gis dat ik haar beter ken dan gy (meisjes onder elkaêr zyn niet zoo open) Welnu, ik
acht haar zeer hoog. Zy is flink, en zeer consequent in haar meeningen. Vooral is zij
innig goed. Hoe intiem ben je met Mevr. H.? Ik vind haar lief en hartelyk, maar ken haar nog
niet. Dat is een raar ding. Liefde springt alles voorby maar zonder liefde heb ik veel
opmerking noodig, en oordeel langzaam.
Komiek toch. Hoe weet ik dat jy trouw en edel bent? Ik stel met genoegen, op jou
woord myn leven tegen de heele wereld. O die wysheid van 't hart!
En jy lieve, hoe kon je weten dat ik niet zoo'n byzonder slecht mens was die mooi
schreef! Ga je gemoed eens na, wanneer heb je my lief gekregen? Ik wacht op je volgenden (langen!) brief voor ik dezen zend, - eigenlyk om Marie.
Ze is te goed om 'r te kwetsen. Zy zegt het kwetst haar niet, maar ik mag haar niet
krenken. Ik weet dat ze van my houdt,
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en haar schryf ik of niet, of korte briefjes. 't Was treffend zoo bly als ze was wanneer
ze U gesproken had, en my wat van U zeggen kon. Dit was van Zaterdag avend
Zondag ben ik naar Amstm geweest.
Nu: Dingsdag morgen.
Gister is Marie by me geweest. ik heb haar dezen niet gegeven, omdat ik uw brief
wacht, en haar niet noodeloos een dik pakketje meêgeef. Ik ben 'n beetje teleurgesteld
dat ik geen brief vond gister avend toen ik thuis kwam van H. 'k heb daar geschaakt
met Mevr: en Franciska. Wat 'n lieve hartelyke mensen. Ik dank je wel dat je my
daar gebragt hebt.
Toch is myn verkeer daar aan huis niet goed. Ik ben er te wèl en uit me te veel.
Dat maakt den geest te - hoe zal 'k zeggen - te uitgespannen. Ik moet peinzen en my
opsluiten. 't Is me een Capua. t'huis ook. Het praten met tine en de kinderen maakt
me leêg. En ik mag niet leêg zyn, want ik heb veel te doen. Komiek, als je de brieven zag die ik kryg. Vandaag een pak van allerlei soort. Ik
zou pret hebben je alles te laten zien: een kykje in de wereld. Ik word een reservoir
van aandoeningen en schyn 'n winkel te houden van troost. Maar dikwyls helaas ben
ik uitverkocht, en geef (als Mina in 't Ham.slop) garen voor Sajet, of 'n ulevel voor
'n bezem. Als je die kleine jufvr. Beyer kent en ontmoet, behandel haar dan niet te léger. Zy
is beter dan haar toon. 'K heb daar een bewys van. - Ik heb naar huis geschreven dat
ik je weerom heb. Tine (en ook Charl.) weten wat ik er onder leed. Tine schryft er
niets over, dat hoeft ook niet. Eigenlyk hoefde zy nooit iets anders te schryven dan
't dagelykse (al 't andere weet ik van haar. Charl: noemt je naam op bygaand strookje.
Ik zend je dat, niet omdat je haar suffrage nodig hebt, maar om je te doen zien dat
in myn kring - haast had ik gezegd: ryk - geen jaloezie heerst. Zy weet hoe lief ik je
heb. Er is iets vreemds in myn bestaan dat ikzelf niet verklaren kan. Dat is een fout die
my verdrietig maakt, wyl 't my doet vreezen beneden myn roeping te staan. Ik ben
vandaag neêrgeslagen en voel my ‘gewoon’ wat het ergste is dat me overkomen kan.
Och, kwam je brief maar!
Gister avend sprak ik den heer Burlage je oom. Hy zat in de koffykamer digt by
't buffet waar de briefbesteller z'n brieven afgeeft. Daar ik gedurig aan je dacht en
aan den verwachten brief, kwam me
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in eens in den zin dat het zoo gevaarlyk is, uw hand op 't adres. Daarom hierby wat
couvertjes - Ik schryf ze allen ongelyk - expres.
't gaf me een bedroefd gevoel by 't schryven van die adressen te denken of je ze
wel gebruiken zou.*
Hierby 't briefje dat ik (na 't portretje) aan je schreef, maar niet verzond. Zie eens
hoe verdrietig. Dat van Maintz heb ik nog niet. Ik was niet in Haarlem. Naar Amstm
gaande, kon ik niet, en terug keerende had ik haast om 't idee dat ik thuis komende
wat van je vinden zou. Als er maar geen brief weg is, Mimi! Dat zou vreesselyk zyn!
Neen, ik denk dat je my uitvoerig schryft over je verhoudingen.
Woensdag. geen brief! lieve meid, waar wacht je op? Zou 'r een weg zyn? Dat 's
erg.
Marie komt eerst morgen. Dan heb je dezen eerst overmorgen. Ik ben ongerust.
Van middag kom ik by Hotz, dan hoor ik ten minste of je wel bent. Verbeelje nu
eens dat je ziek was, en ik kon niet by je komen.
Om te beoordeelen of wy moeten afbreken, heb ik je brief noodig. Gister heb ik
bezoek gehad van die kleine Jufvr Beyer. Beoordeelen kan ik haar nog niet, maar
wel geloof ik dat zy studie waard is. Nog weet ik niet of ze 'n meisje is, of 'n mensch,
of (wat behooren zou) 't een in 't ander. Dit betwyfel ik voorloopig. De harmonie in
die verhouding is myn ideaal van volmaaktheid - en de algemeene disharmonie
daarin, houd ik voor de oorzaak van veel verkeerds.
Als beeld, zoo: (alle vergel: gaan mank, soit!) Mensch zyn zal ik noemen: de
algemeene hoedanigheid der voorwerpen byv: yzer. (Je ziet dat ik de fabr. van Hotz
frequenteer).
Meisje, man, vrouw, kind zyn, stel ik gelyk aan den oogenblikkelyken toestand
van die stof (de vorm) byv. een kram, een haak een spyker.
Goed yzer kan dan alleen nut doen door z'n goede hoedanigheid als het in den
vorm is gebragt die beantwoordt aan het doel. Maar vorm zonder goed gehalte is ook
niets waard.
De algemeene hoedanigheid gaat echter vóór. Een verkeerd gevormde kram van
goed yzer kan omgesmeed worden. Een goed gevormde kram van slecht yzer is èn
onbruikbaar als kram, èn als bestanddeel van wat anders.

*

De drie voorgaande zinnen, vanaf ‘Daarom’, zijn doorgehaald. (G.S.)
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Een goed mens die in zekeren toestand niet beantwoordt aan z'n bestemming kàn in
andere toestanden daaraan wèl beantwoorden (Een mal coquet meisje kan 'n goede
moeder worden - 't is niet zeker - maar 't kàn. &c)
Werk dat wat uit in je gedachten. Ik word te lankdradig anders. - Daar komt iemand
in de smedery die gelooft dat veel goed yzer verkeerd gevormd is. Die grondstof is
te goed zegt hy, om zooweinig te voldoen aan wat men van goed yzer maken kan.
Wat doet hy? Als i wat te zeggen heeft in de fabriek, verandert hy de verkeerde
vormen. dat is (op de maatschappy toegepast) de toestanden.
De meesterknechts (ouders, regeerders &c) willen dat niet. De oude toestand was
hun gemakkelyker. De verandering baart smart. Nu is de vraag of die smart
eerbiedwaardig genoeg is om 't oversmelten natelaten of uittestellen.
Ik wacht je brief, en zal m'n pligt doen. Ik heb je heel ernstig te schryven. Aan anderen ook. Langen tyd heb ik expres
gezwegen in 't publiek. Er zyn velen welker stof ik te goed reken voor den toestand.
Maar 't is niet de moeite waard (uit 'n maatschappelijk oogpunt) vuur te stoken voor
't omsmeden van één kram. Van vele krammen en spykers kan welligt één bruikbare
locomotief gemaakt worden, of beter nog, een yzeren brug naar wat volmaaktheid.
Zelden of nooit werd er iets uitgevonden. De omstandigheden drongen tot
toepassing van iets bekends.
Stel dat men over duizend jaar in de biografische woordenboeken van my zegt:
‘hy vond 'n nieuwe leer uit’ dan zal dat 'n leugen zyn. Als ik iets doe wat op zoo iets
lykt, zal ik niets gedaan hebben dan den drang der omstandigheden volgen. Van veel
kanten kryg ik smart-brieven, en vragen om wat hulp. (Verandering van toestand).
Vaak gebeurt het my dat ik 't yzer niet goed genoeg keur voor de moeite van 't
verwerken. (Onlangs nog schreef ik: ‘ik kan me niet bemoeijen met zulke
ellendelingen als gy. Doe me pleizier en schiet je dood. Voor de eer van de familie
zal ik rondvertellen dat je aan de mazelen gestorven bent.’ Ook verbied ik je te
schryven over 't goede. dat compromitteert 'n ander, die 't meent &c.’)
Ik ben niets gemakkelyk in 't opnemen van sympathie. Ik heb voelhoorns, en
bedrieg my zelden in de deugd van 't yzer. Och, 't zou my zoo vreesselyk hinderen als ik je niet kon opnemen
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in myn plannen, zooals ik je heb opgenomen in myn hart! Ja, 't heeft me weerhouden
het legioen te regelen, die weêrzin om 't te doen zonder u. Als ik zeker ben dat je
zedelyk vryheid hebt tot aansluiting, doe ik het. Waar blyft toch je brief? Ik moet een efficace gezag stellen tegen over de algemeene geschiedenissen van
onwettig gezag. Er moet een blyde boodschap worden gebragt van vryheid in den
staat, in de zeden, in de harten, in de huisgezinnen.
Die Jezus begon met visserlui! 't Is waar, zonder Constantyn hadden we nooit van
hem gehoord.
En vraag je hoe zal je doen? Eilieve, als je den Montblanc wilt overtrekken, dan
begin je met 'n heel eenvoudige wandeling naar de station. Ik zie dat het kan.
Hoe doe je om 'n werk te schryven van 37 deelen? Wèl, je begint met één letter!
Ja, 't kan! M'n grooste bezwaar is de smart (de onbillyke smart toch!) van de oude
meesterknechts.
En ik verwyt my dat bezwaar! 't is als van iemand die de stoomkracht ontdekte,
en die de toepassing uitstelde uit meêly met de trekschuiten.
Vaak zeg ik als Hamlet: scheer my 't hoofd kaal, spuw me in 't gezigt, stop me in
een - klooster... ik heb nog niets gedaan - Am I a coward? 't Is zoo'n stemming, die
me een paar zydjes geleden deed schryven: ik begryp myzelf niet’. O, die vervloekte
stryd tegen m'n eigen zachtheid. Doet de natuur dat? Zy gaat flink haar weg, en
verplet wat tegenstreeft. Mag ik myn ploeg terughouden omdat 'r welligt hier en daar
een worm wordt doorsneden? Is 't geen lafheid? En is 't billyk dat ik my zelf niet
sparende, sentimenteel ben voor anderen? 't is 'n vervloekt werk!
Ik geloof dat myn zachtheid misdadig is. Lieve beste engel schryf me toch.
Ken je Mirabeau? Ik lyk iets op hem, maar meer nog op Hamlet met z'n eeuwig
talmen. Hy woû z'n moeder sparen - ik vele moeders. Hy had last van 't gewawel
van Polonius, ik heb er hier in Holland 72 op 't binnenhof. Hem hield men voor
onwys, my ook. Hy was driftig, poëtiek, wysgeerig, zacht en ruw (zie de scene met
Ophelia!) ik ook. Hy had haar lief, ik U. Hy stootte haar van zich af - o god dat zou
ik niet kunnen. Waarom liet Shakesp. hem dat doen?
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Ja, ja ik weet het wel. S. was een reus in menschkunde. Gooit men niet een
bloemruiker weg als men ten stryde trekt? Maakt niet liefelykheid het hart week?
Zeker, zeker hy moest Ophelia wegstoten zoo dat zy gek werd van smart en gemeene
liedjes zong, zy 't reine meisje! Erger krankzinnigheid ken ik niet - Vuile woorden
op reine lippen.
Zie, ik die gesleept ben door den modder der wereld, ik die - ja, ik wil niet al de
onreinheid noemen die my omgaf in 't leven, - ik heb nooit een vuil woord gezegd!
Dit komt me in den zin onder 't schryven. Nooit heb ik daaraan gedacht, maar waar
is het!
En dan Ophelia! Dat is krankzinnigheid!
En waarom liet S. haar zóó onwys zyn? Om haar smart te teekenen. En waarom
die smart zoo groot, zoo eindeloos groot? Die smart gaf den maat aan van hare liefde,
en van Hamlets liefde. Hunne zielen zongen uit één toon. Een gemeen liedje in háár
mond was de zelfde dissonant als in zyn mond: ga in een klooster! Weg met jou voort! O god, Mimi wat ligt er een smart in 't begrypen van den Hamlet! 't Spyt me
dat hy er is. Ik zou hem schryven, als ik 't niet liet om dat vervloekte corrigeren van
drukproeven Dag lief, rein kind - ik houd wat op met schryven aan je. 't irriteert me, dat zie je
wel. Ik heb vandaag iets dols in my. Net 'n gevoel om by je te gaan en je meêtenemen.
Ik ga wandelen in 't bosch. Ja dat is goed.
Dag myn kind myn lieve ophelia - Kun je wys worden uit m'n brieven? Uit de
stemmingen, meen ik?
Opgeven doe ik u niet, nooit! Schryf me dat ook.
Woensdag nacht na je pakket
Ik ben laat van Hotz gekomen. Ik wist niet wat my wachtte. Ik heb gelezen tot nu
toe, 2 uur, en ben erg aangedaan.
Schryven nu, kan ik niet. Ik dank je Mimi. O god, wat 'n hart! Ik begryp myn
gevoel niet. toch is er smart in. 't is of ik bang ben voor de hevigheid myner
aandoeningen. Myn liefde was niets, ik moet voor uw hart zorgen. Morgen zal ik
kalm wezen. Myn pligt zal ik doen al zou ik bezwyken. O Mimi, wat ben je heerlyk sterk, juist
in die verheven opregtheid. Je zou my goed maken. Wèl geef je je gemoed! Ik kan
niet schryven. O, als ik dat geweten had toen ik van avend lachte en praatte als een
kind - dat my dàt
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wachtte! Want je dagboek en je brief stemt me ernstig. Ik zou willen sterven om de
keus te myden tussen afstand en, ik weet niet wat ik schryf. Ik voel iets als heiligheid
door uw schryven. Neen je kunt niet weten hoe me dat aangrypt. Ik zou 'n nieuw
leven willen beginnen voor U. Neen zeker, je bent niet geestig. O God, wat 'n prachtig
hart! Ik kan je niet zeggen hoe ik voor je voel. Ik wou wel sterven van nacht, om te
scheiden met dien indruk. Wat er gebeurt, ik zal je waard zyn, ja, dat wil ik. Och dat
ik van nacht nog tine kon spreken! Zy zou my goed begrypen. Zy zou my goed
begrypen. ik wou dat ik dood was. la joie fait peur, neen, 't is geen joie. Ik ben
ontsteld, er is verleden een man gek geworden omdat hy geld had gewonnen. Zoo is
't ook niet. Neen, 't is omdat ik vrees dat ik je zal moeten opgeven om je moeder.
Morgen zal ik denken. Nu kan ik niet. Er is iets vreemds in dezen dag.
Donderdag morgen
Straks komt Marie. Ik had je geschreven van vrydag avend tot gister middag toe.
Dat kryg je maar nu kan ik niet anders dan je zeggen dat ik je pakket heb. Nu kan ik
je niet schryven. Bedenk dat je een sluitteeken vraagt. Dat zal ik al zou myn hart
breken, maar daartoe moet ik myn geestkracht verzamelen. Schryf my niet. Je hebt
genoeg gedaan. 't is myn beurt. maar ik beken dat ik zwak ben. De laaste brief zal
van my wezen. Ik weet niet wat zwaarder is 't laast schryven, of 't eerst
niet-antwoorden. Ik ben bedroefd en bly alles te gelyk.
Geef me wat tyd om je te schryven.
O, een ding nog - antwoord daarop mondeling als je wilt, door Marie. Mag ik je
boekjes bewaren? Verbranden kan ik ze niet. Dat kan ik niet. Als je niet wilt dat ik
ze houd dan zend ik ze je terug.
Ik ben moê van aandoeningen. Ik dank je voor je heerlyk hart. Ik heb wat tyd
noodig. Ik wil je liefhebben als nooit iemand verzinnen kon hooger heiliger reiner maar gloeiend, Mimi.
Ik zal naar huis gaan, dat doe 'k altyd als ik geschokt ben. O dat sluitteeken. Je
hebt gelyk ik eerbiedig je uitspraak, ik voel dat je goed handelt. Ik wil niet minder
wezen.
Neen, je bent niet half. Je ik kan nu niet schryven. Ik ben vreesselyk aangedaan. Wacht myn sluitteeken o
god ik zal 't doen. O wat zou je vader je vereeren als hy alles wist!
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Geef je mama een kus, en ook je vader, ik weet niet waarom ik dit zeg, maar ik voel
het zoo.
Wat is dat schryven ellendig. Toch zou ik je nu niet willen spreken. Alleen niet!
Wacht myn brief, myn sluitteeken. Nu heb ik geen woorden voor m'n gevoel. 'k
woû dat ik nog eens leven kon. Mimi, ik zal je je pligt makkelyk maken - dat heb je aan me verdiend O god
vrywilligers voor een heldendaad een sluitteeken. Ja. Vandaag geen woord meer, maar doen zal ik het.

[26 maart 1863
Brief van Edu aan Albert Hotz]
26 maart 1863
Brief van de negenjarige Eduard Douwes Dekker aan Albert Hotz. Dubbel velletje
postpapier, tot onderaan de tweede bladzijde beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie
M.M.)
Lieve Albert
Ik dank je wel voor t' mooije knipsel, ik heb er om gelagchen. Dek zegt gij zoo
lief en aardig zijt, wij zouden wel graag met u Spelen nonni is een lief kindje die met
ons al een beetje mee kan doen Ze hoepelt al
Dek heeft ook gezegd wij zulk een mooi present van mijnheer en mevrouw krijgen
ik verlang zoo naar de globe wilt gij mijnheer en mevr: voor ons hartelijk bedanken
en hun een Zoen voor ons geven dag Albert
uw Eduard
Brussel 26 maart 1863

[27 maart 1863
Brief van Multatuli aan Mimi]
27 maart 1863
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, tot het midden van blz.
2 beschreven. (M.M.)
Na Vrydag is door Mimi toegevoegd 27 Maart 63.
M: Mainz.
Vrydag
Wat ik ondergaan heb sedert Woensdag nacht toen ik je pakket had kan ik niet
zeggen, Mimi. Ik dank je voor je schoone liefde. Ik zie uit je dagboek wat je al hebt
geleden, en ik heb eerbied voor je. Als nu deze brief koel schynt, bedenk dat ik my
neêrzet om een eind te maken aan uwen en mynen stryd. Myn gemoed is vol en
wanneer
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ik nu toegeef in 't uiten, waar blyft dan het slot dat gy eischt? En je hebt gelyk. Ik
zeg het ook. Dus nu indedaad voor 't laast. Ik zal sober wezen in myn woorden.
Gister was ik heel onwel, maar niet om U. Er was my iets heel leelyks voorgekomen
en dat had my geschokt in 't heilig gevoel dat ik voor en door U had. Anders had ik
U gister al geschreven. Ja, wel mag uw papa trots op je wezen. Neen, je bent niet
half. Juist dat heel opene (je dagboek!) jegens my, is de manier om jegens hem geheel
je pligt te doen. Dat zal dan ook.
Analyseren, schiften, wat je hem schuldig bent, wàt aan je lydende moeder, komt
nu niet te pas. Ook niet hoelang onze scheiding duurt.
Is dit nu een schraal antwoord op je heerlyke brief, op je dagboek die photographie
van je ziel? Ja! 't is myn ridderlyke pligt je 't nietantwoorden makkelyker te maken
dan my dit sluiten valt. O dat woord sluitteeken suist me in 't oor sedert eergister
nacht.
Mimi mag ik je boekjes houden. Laat my mondeling antwoorden. Ja of neen. Zoo
niet dan zal ik ze je weêr om sturen, zonder brief. Verbranden kan ik niet. 't zou me
een moord schynen. Misschien verlies ik Marie (die innig goede Marie. Zy heeft verdriet om my.
Minder dan jy had - maar ze heeft ook minder reden om 't te dragen. Als dat zoo is
onthoud dan dat je my kunt vinden door aan Everdine te schryven. Niemand zal iets
van U lezen. Zelfs zy niet. Ik zou 't haar willen geven. Maar zy vindt het niet goed.
Niemand zal iets van U lezen o god neen. Dat briefje uit M. zal ik je zenden als 't nog bestaat - ik geloof 't wel - maar 't
beduidt niet veel. Als ik 't zend, zal er niets by wezen, geen letter. Ik wil je niet
verlokken tot afwyking.
O god Mimi, waar ik ooit koel of koud schyn, bedenk dat er valsheid is in elke
toenadering van myn kant, vooral nu ik je dagboek heb gelezen en je stryd ken. Marie is by my. Als ik nu niet sluit, wanneer dan! Ziedaar, ik groet je en vereer
je als een heilige.

[27 maart 1863
Telegram van Multatuli aan Huisman]
27 maart 1863
Telegram van Multatuli aan Huisman. (M.M.)
Op het formulier staat o.a. de volgende verklaring: De plaats van afzending alsmede
dag en uur van aanbieding, welke kosteloos worden
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overgebragt, worden op de bovenste strook vermeld in verkorte termen, aldus:
Amsterdam 912 20 16/1 2 40 V, hetgeen beteekent: ‘Aangeboden te Amsterdam
onder no. 912, tot een getal van 20 woorden, den 16den der eerste maand van het
jaar, ten 2 ure 40 minuten des voormiddags’. De tekst is geheel in kapitaal, paraaf
van de telegrafist in potlood.
Haag 3723 14 273 12 16 N
Huisman Bakkerstraat by Botermarkt boven Wynhuis 465 Amsterdam =
Verzonden aangeteekend dertig gulden = Douwes Dekker
De Telegrafist, VL

[27 maart 1863
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
27 maart 1863
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 1, blz. 633.
M.M.)
Amice
Den Heer E.D. Dekker
's Gravenhage
Ingesloten het ongezegelde briefje van den Here C. Druidink, ter nominale waarde
van f 80. - onbetaald terug.
Uw Dw.

[30 maart 1863
Brief van Multatuli aan Stéphanie]
* 30 maart 1863
Brief van Multatuli aan Stéphanie Etzerodt, aansluitend bij een brief van Tine aan
haar. (Pée: Tine, blz. 1-3)
Taches d'encre: dit slaat, volgens Pée, op een inktvlek juist aan het hoofd van de
bladzij.
Bruxelles, 30 Mars 1863.
Ma Loutjou chère, ma noble enfant!
Ta lettre m'a fait un plaisir inexprimable; je t'en remercie mille fois. J'ai pleuré de
joie. Tu es mon ange, entends tu? Le matin mon premier regard est pour le temps
qu'il fait, et ma dernière pensée le soir est pour ma chère Stéphanie. Oui, compte
toujours sur moi. Je me réjouis que tu t'amuses et j'espère même que tu resteras encore
quelque temps, mais je dois le dire, il y a un vide partout pour moi. Je suis si contente
et gaie aujourd'hui! Résultat de ta charmante lettre. Mon mari est venu il y a deux
jours. Sa présence me fait vivre; il est si bon et noble. Mais quand il partira, je
souffrirai doublement. Conçois un peu, mon petit Edouard me quittera pour quelques
jours.
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Une familie hollandaise l'a invité. Mon mari aura bien soin de lui, mais mon coeur
bat quand j'y pense. J'espère que ce sera après ton retour, car alors c'est à toi d'être
ma petite mère.
Chère Stéphanie, la tyrannie de mon mari fait que je finis celle-ci en toute hâte.
Je t'aime beaucoup moi, sois en persuadée. Je t'embrasse de tout mon coeur et de
toute mon âme. Adieu, cher enfant.
Chère Stéphanie! Everdine est folle de vous. (Il y avait ‘toi’.) Vous avez fait un grand
miracle. C'est bien la première fois de sa vie que son coeur a pris la clef des champs
pour vous suivre je ne sais où. C'est très caractéristique de sa part de vous choisir
pour son amie, puisqu'elle était jusqu'ici on ne peut plus ‘casanière’ dans ses
affections. Elle ne parle que de vous. Qu'avez vous fait pour l'ensorceler?
Quant à moi, depuis longtemps j'ai désiré faire votre connaissance. Il y a dans
votre caractère beaucoup dont je suis vivement touché, - et je crois que vous
m'aimeriez, si vous lisiez cette détestable langue qui a nom Hollandais. Il n'y a aucune
fatuité dans cette prétention, puisque c'est plutôt par rapport à vous qu'à moi que j'ose
nourrir l'idée, que nous nous rencontrerions sur le chemin du beau et du vrai. Vous
aimez la liberté, moi aussi. Vous aimez les opprimés, moi aussi. Vous suivez votre
coeur plutôt que les principes et les idées systématiquement élaborées, moi aussi. Je
n'ai pour tout code que le coeur, qui me trompe quelquefois, oui, mais pas autant que
les raisonnements de ceux que croient penser.
Puis le coeur a une manière de guérir les blessures qu'il fait. Il y a des - taches
d'encre par trop familières.
J'allais dire: des erreurs qui valent mieux que des qualités. Je crois que vous en
savez quelque chose, vous qui avez l'âme généreuse.
Aimez votre indépendance d'esprit, aimez votre caractère de ‘Mensch’ dans la
Demoiselle.
Comment dit-on en français ‘Mein Fräulein, Sie sind ein Mensch.’ Mademoiselle,
vous êtes un homme? C'est drôle.
Eh bien, sois un homme, Stéphanie. Ein Mensch, nur kein Mann, car les hommes
sont lâches, prétentieux, tyranniques, etc etc.
Oui, aimez votre caractère comme je vous estime, - et ne finissez pas d'aimer ma
bonne Everdine qui ne saurait vivre sans vous.
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[3 april 1863
Brief van d'Ablaing aan Belinfante]
3 april 1863
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Gebr. Belinfante te 's-Gravenhage.
(Kopieboek 2, blz. 33g. M.M.)
M.
De prijs der Ideen van Multatuli is, overeenkomstig mijne factuur, U bij de
toezending der eerste vellen aangeboden:
26 vel à 15/12

= f 3.90

f 3.12

titel en omslag

0.10

0.08

te zamen f 4.- en netto

f 3.20

Ik heb de eer te zijn

UEDWD.

[Bijlage
Multatuli en zijn vriendjes]
Bijlage
Mededeling betreffende Multatuli's verblijf bij de familie Hotz, door W.G. van
Nouhuys. (De Amsterdammer, 24 januari 1904)
Het inleidende gedeelte na de eerste alinea is van de hand van Albert Hotz. De
Lijst van dieren is afgedrukt overeenkomstig het handschrift (U.B. Leiden). Het zijn
acht bladzijden uit een klein notitieboekje (ong. 10 bij 15½ cm), dat blijkens woorden
als België, Denemarken, Zwitserland eens bestemd moet zijn geweest voor een
beginnende postzegelverzameling. Bij nr. 60 staat in afwijkend schrift: Thorbecke.
onder nr. 97 staat in ander schrift en 180 graden gedraaid: Deze Artis is van Den
Heer A.F.H. Hotz. A.F. van Diggelen. Het handschrift maakt de indruk oorspronkelijk
te zijn geëindigd na de nrs. 99-100 en de mededeling over de entree. De allerlaatste
vijf nummers zijn niet van Multatuli's hand.

Multatuli en zijn vriendjes.
Dezer dagen kwam mij een manuscriptje in handen, dat waarschijnlijk op zijn plaats
zou zijn geweest in de Multatuliana van de heeren Kok en Petit en wellicht bij een
herdruk daarin kan worden opgenomen. Het werd mij gegeven met verlof het te
publiceeren, en de gever was zoo vriendelijk er het volgende als inleiding aan toe te
voegen.
‘Het was in 1863. “Dek” was bij mijn ouders op bezoek. Wij zaten allen rond de
theetafel. Ik als kleine jongen van 7 jaar en mijn vriendje J.v.P. Het is niet Multatuli
maar Dek, die aan het woord is.
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zullen zich kunnen voorstellen hoe deze bladen ontstonden. ‘Dek’ was altijd bereid
tot helpen met teekenen van borduurpatronen voor de dames, of met allerlei
snuisterijen voor ons jongens. Mijn vriendje en ik hadden, wat het ons beliefde te
noemen, een diergaarde of beestenspel. Waarop zich dat grondde ben ik vergeten,
waarschijnlijk op bijster weinig, zooals dit in den aard ligt van kinderen. Ons gesnap
daarover 's avonds aan de theetafel schijnt de ‘vis comica’ van Dekker opgewekt te
hebben en het komt mij voor dat hij zelf moet hebben geopperd dat een lijst der
dieren, een catalogus van hetgeen vertoond werd, onontbeerlijk was.
‘Ziedaar dus het ontstaan van het geschriftje verklaard. Het is een zeer gewoon
opschrijfboekje met blauwe en roode lijnen, waarin op eenige bladzijden aan het
hoofd de namen van landen geschreven zijn, waaruit blijkt dat het bij mij in gebruik
was als een hoogst primitief postzegelalbum.
‘Mag men dergelijke spontane theetafeluitingen publiek maken? Toch wel na
veertig jaren en waar het Multatuli geldt.
‘Dat ik het boekje als kleine jongen bewaarde, is wel een bewijs van den diepen
indruk, dien “Dek” ook op jeugdige gemoederen maakte.’

Lijst van dieren in de menagerie van de Heeren Albertus Janusius en
Comp.
No.
1.

1 Papegaai die op de koord danst.

2.

1 reiger met hangooren.

3/4.

2 slangen zonder staart.

5/9.

5 papies zeer geschikt v. de vroegpreêk.

10.

1 Lama die snuift (gend. Janus).

11.

1 hond wiens mama eene kat is.

12/14.

3 wurmen die piano spelen.

15/16.

2 viervoetige wurmen zonder talent.

17.

1 Ezel ridder van den Ned. Leeuw.

18.

1 Leeuw idm van den Ned. Ezel.

19.

1 Haas idm van de Mil. W. Orde.

20.

1 Olifant slapende in 'n vingerhoed.

21.

1 vloo die de cachouca danst.

22.

1 lindwurm, bolvormig.

23.

1 vierkante kakkerlak
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24.

1 Inkvis professer in de bolvormige
driehoeksmeting.

25/26.

2 mensen zonder gebrek (niet te
verwarren met de heeren directeuren van
't spul).

27.

1 ysbeer

28.

& 1 edelmoedige tyger aan elkaêr
vastgegroeid

29/31.

3 philantropise kelderrotten.

32.

1 waterwurmpje met stoomvermogen.

33.

1 hoofdbewoner die Alexander den Gr.
gebeten heeft (zeer bejaard).

34.

1 kangaro met dansschoenen.

35.

1 bloedzuiger zonder likdoorns.

36.

½ koe (de andere helft is opgegeten door
no. 29, 30 & 31).

37.

De andere helft in gips.

38.

1 weduw van 'n dollen hond.

39.

1 Struisvogel op schaatsen.

40.

1 Jakhals (in de wieg gesmoord).

41.

1 Wolf (directeur van 't weduwenfonds).

42.

1 Schaap met guitar.

43/44.

2 mollen met brillen en lorgnet.

45/48.

4 kalven psalmzingende (ps. CCXLII, vers
3-6).

49/59.

10 witte muizen in peloton, exercerende
- lading in 12 tempo's.

60.

1 meelwurm, minister van binnenlandse
zaken (zeldzaam en droog).

61.

1 houtluis in 'n kringetje spuw.

62.

1 gebraden orang outang.

63.

1 kikvors, docter in de wysbegeerte.

64/69.

5 uilen, Studenten in idem.

70.

1 Paardevlieg op reis.

71.

1 krekel met on vergenoegd gelaat.
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1 Peinzende aap met toebehooren.

73.

1 zachtzinnig stekelvarken.

74.

1 baviaan met rang van
kathechiseermeester.

75.

1 vos in z'n overhemd.

76.

1 kameel met kanten lubben.

77.

1 kip die hard-gekookte eijeren legt.

78.

1 idm (zuster van de vorige) leggende
zacht-gekookte Idm.

79/80.

2 hanen, zynde de grootvaders van
genoemde kippen.
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80.

1 spinnekop (zeer melancholiek).

81.

1 onderaardse adelaar.

82.

1 staatkundige rhinoceros.

83.

1 wild zwyn in crinoline.

84/96.

1 dozyn ganzen, uit een stuk.

97.

1 gebit van 'n oud paard (N.B. het paard
zit er aan.)

98.

1 Zebra die aardappelen schilt.

99/100.

2 Heeren directeuren van 't spul.
Verzoeke UED. gunst &c recommandatie.
De entree is bepaald op niemendal.
N.B. Verwacht eerstdaags een oud
speenvarken met 37
jongen (zeer zeldzaam).

101.

1 garnaal met souspieds.

102.

1 ekster in groote admiraals-uniform.
1 schelvis die z'n korset aanrygt.
1 eenhoorn (kamenier bij bovenstaande).
3 walvissen met gefriseerde krullen.
1 rups in 't kraambed.
1 doosje nageslacht van den laasten
mastodont.
1 Os aan de theetafel, zyne vrouw
omhelzende.
1 zwygend platvisje, lid van de tweede
kamer.
1 Salamander in 'n ysslee.
1 vliegende vis op de wandeling.
1 kakatoea met schildpadden halskraag.
1 winterkoninkje in Juny.
1 levende mummie.
3 Leviathans (geboren weezen).
1 Draak onderwyzeres in 'n naaischool.
1 staart van 'n zeekwal (De kwal is
overleden).
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1 zeer jong ezeltje, niet pedant.
1 vlugge amsterdammer.
1 mislukt genie (staarteloos).
1 Chinese hipvogel met blauwe pluim op
z'n hoed (voor de poort).
1 dronken braassem (ook zich noemende
brasem).
1 kapelapipelatodikiribietsa (voor de
poort).
1 vliegend ei.
1 kippedief in gesprek met
pekelharingen).
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1 Goudvisch die schryven kan met zyn pen achter zyn oor.
1 Zwarte kraai die uit locheren is.
1 IJbokking op thee visiten bij een Kattenfamilie.
Een olifant die een mug op zyn linker poot trapt.
1 Haai (photografist).

[21 april 1863
Brief van Multatuli aan Mimi]
Waarschijnlijk 21 april 1863
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan drie bladzijden
beschreven. (M.M.)
Deze brief werd verzonden tezamen met de volgende.
De woorden: Ik smeek je om vergunning je te schryven, en zijn doorgehaald.
Dingsdag middag ½ 3
Zy zyn allen uit. Truida en francisca en de kinderen. Ik heb Truida verzocht U
aftehalen, dan ziet Eduard je nog eens, en ik kan er hem op aanzien als hy weerkomt.
Je hebt me laten zeggen dat ik je dagboek moet teruggeven. Ik heb nu twee uur
tyd om alles nog eens te lezen, en dan pak ik het in, want morgen ga ik weg. Truida
is een lieve engel voor my geweest.- Zoover was ik toen je kwam. Ik dank je wel
voor dat bezoek! Je gezigt is een weldaad voor me. O wat heb ik je nu goed gezien.
Je hebt dit briefje laten liggen Wil dat zeggen: ‘schryf?’ O!
Zonderling, wie had my kunnen zeggen dat ik je zien zou voor ik je dagboek had
uitgelezen voor de - maal. Ik dreef er dévotie meê, en nu moet ik 't terug geven. 't is
wel wat hard, Mimi.
Ik kan niet schryven nu, dat zie je wel. En ook lezen in je dagboek kan ik nu niet.
Ik vind alles flaauw nu ik je gezien heb. Het kostte my zoo veel my neêrtezetten om't
te lezen voor't laast. Ik ben erg moe, toch ben ik heel gelukkig, maar ik heb weêr de
stemming van dien avend toen ik je laasten brief kreeg. Ik wou dat er geen dag na
was. snachts ½ 3.
Mimi, ik heb weêr alles gelezen! Ik smeek je om vergunning je te schryven en in
godsnaam je dagboek weêrom!
Je weet niet wat het voor my is, zoo'n blaadje als dìt!
Sluitteeken, sluitteeken! Dat gonst me in't oor.
Goed, ik zal je niet schryven. Ik heb 't verzoek hier door gehaald, maar je dagboek!
Ja wel heb je my lief Mimi, en ik! O hoe moet dat,
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hoe moet dat! Ik kan niet schryven maar ik vraagje dagboek weerom. Ik heb't niet
genoeg gelezen - O scheur er niet meer uit! Waarom deed je dat?
Als ik weêrkom, wil ik je spreken ja, en kalm, als het kan! Van middag was ik
ontsteld. Je weet niet wat ik voel als ik je zie - Ja toch wil ik je spreken. Ik moet klaar
zien in mezelf. Je dagboek weêrom, ik bid het je. Als je wilt zal ik't je toch weergeven.
Daar heb je regt op, maar ééns nog terug!
Myn Mimi - o god hoe moet dat? Zoo wil ik niet, zoo kan ik niet.
Dit was al gesloten in je dagboek. Ik meende lak te hebben en vind het niet. Ik durf
't niet geven gesloten met ouwels - schryf me dat je my gelooft, al schryf je alleen
dat. 't is nu over drieen, - morgen vroeg lak vragen is stuitend.
Mimi schryf my dat je't gelooft dat ik buiten myn schuld je't dagboek niet zenden
kan. Ik heb weer geprobeerd met ouwels, maar 't is te onzeker. Ik doe't mislukt couvert
hierby, O geloof me. Dat pynigt my.
Ja wel heb je my lief, dat heb ik van morgen gevoeld! Neen, ik doe 't mislukt couvert hier niet by, geloof my.

[22 april 1863
Brief van Multatuli aan Mimi]
22 april 1863
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan twee bladzijden
beschreven. (M.M.)
den harden wind: reizigers voor Brussel moesten per boot over het Hollands diep,
of nog een langere afstand.
Woensdag
Ik sloot van nacht bygaand briefje aan U. Je ziet er uit hoe ik je dagboek niet terug
zond. Om den harden wind ben ik niet vertrokken, Dus nu kan ik lak krygen en
sluiten.
Ik erken dat inliggend briefje weêr geen goed sluitteeken is.
Vandaag heb ik weêr verdriet gehad Truida kan't je zeggen. Zóó leef ik sedert myn
vertrek uit Lebak. En nog zyn er die niet begrypen hoe ik niet meer uitvoer. Wat zou
ik 'n medelyden hebben met een diertje dat gejaagd werd als ik. Welnu, ik kan't
uithouden, ik betreur alleen dat men my belet te werken. Dát is het.
Graag schreef ik je veel, heel veel. Maar dan is't weêr als vroegergeen sluitteeken!
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Akelige zamenloop - omdat ik van morgen geen lak had heb ik een oogenblik in
vreesselyken angst gezeten dat jou dagboek in handen van anderen zou komen! Ik
had't van nacht ingepakt in portefeuille en koffer - en die koffer liep gevaar. Ja, ja 't
is beter dat ik het terug zend.
Misschien zal ik jou brieven moeten verbranden, ik vrees weldra geen plaats te
hebben waar ze veilig zyn. Is dat bitterheid genoeg? Je weet niet wat het my kost je
dagboek intepakken. Maar nu zeg ik zelf: het moet. Eerst vond ik het wreed van je.
Adieu Mimi. Bedank Truida en francisca die zoo lief en hartelyk voor my geweest
zyn. Was't om uwentwille, om mynentwille, ik weet het niet maar ze waren innig
lief.
later
Weêr heb ik alles gelezen. O Mimi hoe dank ik je voor dien blik in je heerlyk
gemoed - en dat moet ik nu weggeven!
Telkens by't lezen woû ik antwoorden op die geschiedenis van je hart. Maar eilieve
hoe kan dat? Dan sluit ik immers niet.
Zorg als ik weêr in den Haag kom dat Truida iets van Albert weet, van uw Albert.

[25 april 1863
Brief van Multatuli aan Hotz]
25 april 1863
Brief van Multatuli, Tine, Edu en opnieuw Multatuli aan de familie Hotz. Dubbel
en enkel velletje postpapier, waarvan vijf bladzijden beschreven. (U.B. Leiden;
fotokopie M.M.)
De enveloppe is geadresseerd: Mr. J.C.P. Hotz Spoorweglaan la Haye, en
gestempeld: Bruxelles 25 4 63 en 's Gravenhage 26 4 1863.
De laatste zin is een toespeling op het beroep van Jacques Hotz: directeur van
een ijzerfabriek.
Brussel 25 april
Lieve beste mensen, - Prettig thuis gekomen. Aan de spoor tine, Charlotte, Stefanie
en non. Edu was in de war, en by 't uitkyken vóór we aan waren, woei z'n hoed af,
zoodat hij met vliegende haren z'n moeder weer zag.
Ik heb geen lust in schryven maar ik denk zeer zeer hartelyk aan jelui. Gister avend
heb ik tine geamuseerd met een uitvoerig verslag van de hekken wandeling. (De
indische liplappen zeggen voor de h een g.) Dolle koeien, de ezel, de marmeren bak,
de smalle weg der deugd de originele man en vader met beweegbare maag, en ja dat
vooral de chloroform historie. -
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Ja wel heb ik dat allen verteld en wy hebben napret gehad.
Maar myn hoofd indruk is innig gevoel voor al uw hartelykheid. Dàt wou ik jelui
gauw even zeggen.
Heb jelui m'n briefje van Dord ontvangen. Tine en Charlotte waren zoo aangedaan
by 't zien van dien telegram Dat was dan ook een gloeiende kool (style chrétien!) op
myn hoofd, als wraak over 't stil wegloopen.
Ik heb een heerlyke herinnering van die reis, en zal 't jelui toonen door een brutale
familiariteit.
Edu spreekt eigenlyk nog weinig. Ik ken dat van hem. De vertellingen komen later.
Hy is vry stil, en niets hanswortig Dag lieve menschen ik weet al jelui ondeugendhedens als ik in den Haag kom eisch
ik drie dingen: de molenpret, de hekken wandeling met accompagnement van varkens
koeijen en ezels (Dek gaat mee) en ten derde Cloroform we hebben gelagchen van
den weeromstuit.
Dag beste Jacques, Truida en Frans dag Albert die om 2 uur schreeuwt dank jelui
allemaal wel dat je zoo lief geweest bent voor me twee jongens, Ze zijn opgetogen
over de hartelijkheid Edu groet Albert en zijn amoureuze maar truida is zijn
nieuwelingetje (lees lievelingetje)
dag Albert complimenten aan gert
Zoo schreef edu, en zegt er by letterlyk: ‘nu zullen zy denken dat ik dikkertje
verwaarloos, omdat ik alleen van gerret schryf. Everdine wil dolgraag kennis maken. Zy hoort geheel thuis in uw Sans-gêne. Dat
lykt haar. De hartelyke groete van Charlotte die aandeel neemt in alles wat my
weêrvaart en een dankbaar gevoel heeft voor u allen.
Dag jongens, ik denk er over hoe en wanneer Everdine by U moet komen. Ik wou
't graag, 't Zal haar opfrissen. En zy wil ook. Inviteer haar maar niet, dat hoeft niet.
Hartelyk gegroet
Dek
Bewaar goed de veen schaar en 't Ned: Magazyn met de beschryving van de fabriek.
Neen, zend me dat onder kruisband. -

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

140
Morgen ga ik den industrieel lezen. Houd my op de hoogte van 't geen die Fuhri doet. 't Is goed dat ik het weet. Denk
niet dat ik zwak ben of al te teergevoelig in die dingen. De zaak is dat het my hinderde
in verband met myn stemming over andere dingen. Op zich zelf ben ik gewend aan
zulke dingen. Treurige gewoonheid, helaas! Maar hoe 't zy, ik zal er een eind aan
maken. Ik wil wat werken. Praktyk...! Kyk eens 't post zegeltje, dat hoeft niet geknipt te worden. Alles is in alles. Een hoed, een sjaal, biefstuk, schoonheids gevoel, gratie, - (Ik
heb in lang niets zoo gratieus gezien als de ochtendjapon van frans.)
yzerfabrieken, petroleum, verlichting en verligting, de firma G.H.G & zoon, alles.
Waarachtig, ik heb schik gehad in myn haagse reis, en heb meer gevormd dan men
meenen zou. Pas op als ik begin te gieten.

[28 april 1863
Brief van Braunius Oeberius aan d'Ablaing]
28 april 1863
Brief van N. Braunius Oeberius aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje
postpapier tot het midden van blz. 2 beschreven. (M.M.)
WelEdel Heer!
In der tijd abboneerde ik mij bij UE. op de 2e serrie enz. Ideën v Multatulie. maar
nog altijd laat zich 't vervolg dier Ideën wachten; wat is hiervan de reden? Heeft de
Heer Dekker van 't uitgeven zijner Ideën afgezien? - Belangstelling in onzen Vriend
en de zaak, welke hij voorstaat; noopt mij u te schrijven. - Ik zou gaarne eens willen
weten, hoe de zaken staan. - Wilt ge mij, als ge tijd en lust hebt eens antwoorden.
Groet inmiddels, svpl. den Heer Dekker van mij en geloof mij
WelEdel Heer!
UEd dv dienaar
Bolsward
N. Braunius Oeberius
28 April 1863

[5 mei 1863
Brief van d'Ablaing aan Braunius Oeberius]
5 mei 1863
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan N. Braunius Oeberius. (Kopieboek
1, blz. 634. M.M.)
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Wed. H:
Ik moet u tot mijn leedwezen berigten dat Dekker mij in Januarij ll. verzekerd
heeft, flink gehumeurd te zijn, dus onmiddellijk aan het schrijven van den tweeden
Bundel Ideen te zullen overgaan; doch dat ik sedert dien dag hem niet gezien en zelfs
geen berigt van hem ontvangen heb. Ik weet zelf niet eens waar hij zich thans bevindt.
Men wil dat hij veel reist en vooral veel van Brussel naar s Hage, en terug, trekt.
Zoo dra ik zelf iets positiefs omtrent Dekker en zijne werking weet, zal ik het
genoegen hebben er ook U kennis van te geven.
Inmiddels na hartelijke groete
UED. DWD.

[7 mei 1863
Geboorte van Hugo Charles, zoon van Jan DD]
7 mei 1863
Hugo Charles, het zevende kind van Jan Douwes Dekker en Louise Marie Elise
Adolphine Bousquet wordt te Grissee (Java) geboren.

[14 mei 1863
Brief van Multatuli aan Hotz]
14 mei 1863
Brief van Multatuli, Tine en Edu aan de familie Hotz. Dubbel velletje postpapier,
geheel beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
De enveloppe is geadresseerd: Mr J.C.P. Hotz Spoorweg laan la Haye; en
gestempeld: Nord 15 5 1863.
Brussel 14 Mei
Waarde Hotz! Dat ik niet schreef is omdat ik verdriet heb en in gedurige spanning
ben wat ik doen moet. Ik heb moeielyke dagen. Dat is alles wat ik zeggen kan, en
daarmeê kan ik geen brief vullen. Met m'n heele troep op uw dak vallen kan niet.
Van U en Truida is 't allerliefst maar van my zou 't beroerd wezen. Geloof me dat
kan niet.
Wel wil ik graag by u komen, alleen, en dat zal ik doen. Den laasten tyd sta ik
elken dag op sprong. Voor 4 dagen stond m'n koffertje al gepakt, en dat was in
verband met een plan om in den Haag pogingen te doen om naar Indie te komen.
Die pogingen heb ik nu weêr uitgesteld maar ik denk er nog over.
Myne positie is zeer gecompliceerd en lykt wel een zet op 't schaakbord. De
indécisie daarover was oorzaak dat ik U niet schryven kon. Nooit had ik een uur
waarin ik iets anders had kunnen schryven dan dat ik verdriet en zorg had - en dat
stuit my, want het wordt vervelend op 't laast.
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Twyfel niet aan myn hart voor ulieden.
Hoe het loopt, ik kom weêr by U, maar ik wou graag komen met een doel, en niet
alleen om makkelyk en lekker te leven, zoo als my dat door U verschaft wordt.
Ik denk aan U allen met de meeste hartelykheid, en ben knorrig op Edu die wel
veel spreekt over al z'n pleizieren maar weinig over Albert en Truida en Francis.
Wat hem 't meest heeft getroffen is de kuil in den tuin en Scheveningen. Dat hindert
my. Twyfel in godsnaam niet aan myn hart. Ik kom zoo gaauw ik weet wat ik in den
Haag doen moet. Het schryven voor publiek verveelt my, en baat niets.
Dag beste hartelyke mensen Truida, francisca en Albert. Ik verlang naar U, maar
dat is luxe, - ik mag niet toegeven in luxe.
Everdine groet U heel vriendelyk, en zou graag willen komen maar zy zegt ook
dat het niet kan. Zy zou zich bezwaard voelen.
Ik denk dat ik over een dag of acht kom en zal 't U schryven of telegraferen.
Schaak jelui? Whist jelui? Denk je dat het my niets kost niet by jelui te zyn?
Douwes Dekker
beste lieve hartelijke menschen allemaal! neen twijfel in godsnaam niet aan ons hart
maar wij allen komen kan waarlijk niet, geloof toch goed, wij innig getroffen zijn
over U aller hart nooit hebben wij zulke vriendschap ondervonden. Wij groeten U
allen regt hartelijk Dek zal wel spoedig bij u komen denk ik, hij heeft zeer moeijelijke
dagen maar zoo als altijd hij houdt zich dapper, ik omhels u allen in gedachte
Uwe u liefh
Everdine
dag lieve Albert. ik maak een meçaniek

[17 mei 1863
Brief van Multatuli aan Hotz]
17 mei 1863
Brief van Multatuli en Tine aan J.C.P. Hotz. Enkel velletje postpapier, waarvan
éen bladzijde beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
De enveloppe is geadresseerd: Monsieur J.C.P. Hotz Station weg la Haye, en
gestempeld: Bruxelles (Est) 17 5 63 en 's Gravenhage 18 5 1863. de boot: de overtocht
over het Hollands diep en verder.
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Brussel 17 Mei 63
Waarde Jacques! Ik kom morgen avend in den Haag, ik alleen. Ik zal gegeten
hebben op de boot.
Tot morgen dus, hartelyk gegroet.
DD
Zijt allen hartelijk. Zeer hartelijk gegroet van
tine

[23 mei 1863
Brief van d'Ablaing aan Van der Maas]
23 mei 1863
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan J.W. van der Maas te Nieuwediep.
(Kopieboek 2, blz. 420. M.M.)
M.b.a.: met beleefde aanbeveling.
M.
Heden ontving ik van den Heer F. Günst de 4 ‘Gebed van een onwetende’ terug
u 25 April 1862 in commissie gezonden. 0.32 alzoo is mijne traite, op u afgegeven,
te hoog, die ik vertrouw u daarom niet weigeren zult, daar ik gezegde f 0.32 op uw
credit heb overgebragt. M.b.a. UEDwD.

[29 mei 1863
Brief van Multatuli aan Mimi]
29 en 30 mei 1863
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven. Op
blz. 4 tevens de adressering: Mademoiselle Mimi Schepel, E/m (= En mains), en
Dekkers zegel. (M.M.)
Verzonden met de brieven van 4 en 6 juni 1863, op grond waarvan de datum kan
worden berekend.
Ch. de G.: Charlotte de Graaff.
Vrydag morgen
Mimi, ik lees daar een briefje van je Papa aan Truida. By-omstandigheden weet
ik niet-ik weet niets dan wat dat briefje my gissen laat.
Word je gebrusqueerd, beknord, ruw behandeld - dat mag niet! Ik zit in doodelyke
angst over je.
Ik heb regt op tyding van je, en datje tot my komt, als men je ruw behandelt. Ook
Annette mag je niet alleen laten. Als men je dwingt weg te gaan, moet je beide naar
Everdine. Ik zal je in dat geval niet zien of ontmoeten, en voor je zorgen als myn
kinderen. Ik zal je laten afhalen door Ch. de G. of je laten begeleiden door Mina.
Hoe 't zy,
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geef my berigt van je. Ik ben vreesselyk ongerust over je. Om godswil schryf me één
woord. Toon my dat je op my vertrouwt als je in nood zit. Je mag je niet laten
vernederen. Dat heb je niet verdiend. Je mama ziek! Ja maar 't is voor je Mama ook
niet goed dat men U beleedigt en uitscheldt. Ziedaar! Bedenk dat ik niets weet, en
dat myn angst my zoo schryven doet. O god, Mimi, reken op my. Als je 't huis verlaat
zal ik voor je eer zorgen. k zal je niet zien.
Je mag Annette niet verlaten. Als je vertrekken moet, moet zij meê. Zij is jong en
agitable. Zonder u zou zij wanhopige coups doen. Ik zal voor u beiden zorgen, - hoe,
weet ik nog niet - maar eerst naar Everdine. Niet om daar te blyven maar waar gy
verder wezen moet, schryf ik niet. Ik weet niet of je dit in handen krygt.
Voor Truida is 't ook heel hard. Ook dáárin is je Papa onregtvaardig. Hoe kan hy
zóó doen? Je hebt hem toch zeker gezegd dat je juist omdat ik hier was, hier niet in
huis kwam. Als je Papa alles goed wist had hy reden tot tevredenheid, ook over die
lieve Annette. En ook ik heb my redelyk goed gehouden. O, dat onverstand! Voelt
hy niet dat hy je opwekt, aanzet, voortdryft?
Laat je niet vernederen, en bedenk een middel dat ik tyding van je kryg.
Geef me een middel hoe ik je schryven kan.
Als je my niet noodig hebt dan zal ik niets doen, en my effaceren, - maar als ik
iets voor je doen kan zal my niets te moeielyk vallen, niets! Ik heb er regt op dat je
op my rekent.
Als je moet besluiten (en dan met A) om weg tegaan, schryf er niets van aan Tr. Zy
moet buiten verantwoording blyven. Dan neem ik later alles op my. Je bent
minderjarig, dus ik heb de schuld van alles.
Zaterdag
Gister ben ik uitgegaan met plan je dit briefje te doen geworden. Ik dacht aan
Jufvr. Driessen en uwe naaister. Maar na lang denkens heb ik niets gedaan. Ik zou
die menschen natuurlyk strenge geheimhouding moeten aanbevelen, en dat zou je
compromitteren. Ook als 't mislukte en je Papa kreeg 't in handen, zou 't je toestand
nog verzwaren, dus geduld, maar valt my moeielyk! Je moet opgesloten en bewaakt
zyn, anders zou je tyding geven. Godweet hoe je 't hebt. 't Ergst bang ben ik dat je
Papa je door een of ander compromitteert. Dat idee is vreesselyk.
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Ik heb er over gedacht aan je Papa te schryven. Maar de afspraak was dat ik 't niet
doen zou zonder je voorkennis. Misschien ook bederf ik wat. Maar, als je bent
opgesloten, valt er niet te berderven. Erger kan het niet. Och kon ik wat van je hooren.

[30 mei 1863
Brief van Multatuli aan Mimi]
30 mei 1863
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, tot het midden van blz.
3 beschreven. (M.M.)
Hierbij een omslag gevouwen uit een dubbel velletje postpapier met in Dekkers
hand geschreven: Mimi.
Verzonden met de brieven van 4 en 6 juni 1863, op grond waarvan een berekening
van de datum mogelijk is. (Zie Brieven IV, blz. 132)
Zaterdag morgen beste Mimi! Ik heb u iets te zeggen en verzend dit over de post in
de meening, ja met den wensch, dat uw Papa dit leest.
Gister ontving Mevrouw Hotz een briefje van Uw Papa dat ons veel te denken
geeft. Ik ga alle nevenzaken voorby, om alleen dit te zeggen dat niemand, en allerminst
Uw Papa het regt heeft, u te behandelen als een gemeen meisje. Ik gis dat je wordt
bewaakt, opgesloten god weet het! Anders zoudt ge van U laten hooren. Wat U
tegenover bedienden &c zoude compromitteren, moogt gy niet verdragen. Gy hebt
pligten te vervullen ook jegens Uzelve.
Myne woning staat voor u open. Everdine zal U met liefde ontvangen, en ik zal
zorgen voor uwe eer, door wegteblyven van huis, zoolang gy noodig zult hebben
daar een toevlugt te zoeken tegen vaderlyke tyrannie.
Laat dit lezen aan je Papa.
Ik groet je hartelyk. Douwes Dekker
De bedenking dat je blyven moet om de ziekte van je mama is een verkeerde
speculatie op uw gevoel. Het is voor je Mama niet goed dat je Papa door zyn
onverstandige dwang scènes veroorzaakt, en dat hy U die zoo stipt uw pligt deed,
door zyn gewelddadige maatregelen doet voorkomen als een slecht meisje. Dàt zal
uw Mama benadeelen. Je Papa is je niet waard. Als men zóó handelt met meisjes die
pligt betrachten met offers van de liefste aandoeningen hoe zou men 't maken met
anderen?
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Mimi, het vaderschap geeft geen regt je te beleedigen of tentoontestellen.
Ga naar Everdine - Dáár zul je niet beleedigd worden.

[2 juni 1863
Brief van Multatuli aan Mimi]
2 juni 1863
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, tot het midden van blz.
3 beschreven. (M.M.)
Datum op grond van een notitie in inkt door Mimi op de brief aangebracht. Op
blz. 4 in Multatuli's hand: Mimi.
Dingsdag.
Mimi, ik kan 't niet uithouden. Wat ik na dat fatale briefje van je Papa heb geleden,
ga ik voorby. Nu dat raadselachtig schryven aan Marie, met een liefdeblyk aan Truida
- voor my geen woord, geen wenk, niets! Dat is wreed Mimi! Ik smeek je om één
woord. Van dien vreesselyken dag af dat T dat briefje ontving schreef ik je - hopende
eindelyk in staat te wezen 't je te doen toekomen. Helaas, ik dacht dat je opgesloten
bewaakt mishandeld werd. Ik hoorde toen datje vry was, en dat was me een dolksteek.
Maar ik zeide 't niet aan Truida, om je schynbare onhartelykheid niet te verzwaren.
Zy heeft je zeer lief, maar zóó als ik is onmogelyk. Ook heb ik op 't punt gestaan je
een brief te zenden (geschreven was 't al) openlyk over de post waarin stond: laat dit
lezen aan je papa. Ik verzocht je tot my te komen! En nu, Mimi, nu - ik weet niet wat
ik denken moet. Ik smeek je om een woord van hartelykheid van vertrouwen. Wat
heb ik je misdaan Mimi? Ik heb je gloeiend, en ik meen edelmoedig lief gehad. Je
briefje aan Marie is vreesselyk geheimzinnig, en 't sluit my zoo uit. Heb je een geheim,
ben je aan je eer verpligt het te bewaren doe het, maar geef me een teeken van
hartelykheid! Wil je niet dat iemand het weet, geef daar dan blyk van, en ik zal
zwygen. Maar geef me iets ten minste, een woord.
Ik sprak daar van eer! Welnu is dat eer, my zoo'n verdriet te doen? Och, ik wou
dat ik nog kon gissen datje bewaakt werd! Opgesloten! Dáá'rvoor had ik raad en
hulp, maar voor een lauwheid van hart weet ik geen raad. Ik ben bitter bedroefd,
Mimi. Ik vrees zoo datje boos op my bent - dat gemarkeerd verzwygen van myn
naam in 't br. aan M. martelt my. Heb ik iets misdaan, zeg 't my. Ik kan niet vatten
dat er iets wezen kan dat je in den waan zou brengen dat ik niet goed ben en dat ik
je niet lief heb. Ik smeek je schryf één woord!
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Als niemand het mag weten verander dan de hand op 't adres.
Of een bloem, één letter, je naam alleen, iets om gods wil Mimi! Martel my niet
zoo. Dàt kan door niets verschoond worden - neen, neen, ik verwyt niets, neen - maar
ik smeek om één woord

[4 juni 1863
Brief van Multatuli aan Mimi]
4 juni 1863
Brief van Multatuli aan Mimi. Twee dubbele velletjes postpapier, tot onderaan
blz. 8 beschreven. (M.M.)
Datum op grond van een notitie in potlood, door Mimi op de brief aangebracht.
Deze werd ingesloten bij die van 6 juni 1863.
Donderdag avend laat
Myn lieve Mimi, myn heerlyk kind, ik zet my om rustig aan je te schryven, 't is
misschien goed. Zoo dikwyls wou ik dat doen en altyd hinderde my die vreesselyke
spanning van ‘'n sluitteeken’ je weet wel. Tans nu er belangen van anderen in
betrokken zyn, zou 't kleinheid wezen en pruderie van pligt om onvolledig te schryven.
Ja zelfs, dikwyls vraag ik myzelf af òf wy goed deden ons zoo te spenen ook vóór
de nu hangende zaak over T. Ik heb eigenlyk geen principes, geen zedestelsel, je
weet ik volg m'n indrukken. Nu is mijn hart wel goed maar vaak dringt het my by
keuze van handeling, àl te veel naar de offerzy. Het niet aandringen by jou op 't
voortzetten onzer verhouding is misschien niet goed geweest. (Ik zeg: misschien. Nu
nòg stel ik geen veiandering voor. De regten van je Papa, de ziekte uwer moeder, je
lieve roeping om voor de kleineren te zorgen dat alles weegt heel zwaar. Maar er is
ook tegen. En het is heel mogelyk dat ik het tegen niet zwaar genoeg heb laten wegen,
juist omdat scheiding van u my zooveel kostte. Er is bedrog in offerzucht, evenzeer
als in ordinair égoisme. Want ook offeren is vaak zelfzucht. Het idee smart te dragen
opdat jy je pligten trouw zoudt vervullen verlokte my tot pynlyke zelfkwelling. Nog
voel ik de aandoeningen van den avend toen ik je dagboek las, en nog zeg ik: ik had
zoo graag willen sterven na daarin te hebben gezien datje my liefhad meer dan ik
denken durfde.
Goed, goed, zonder nu te zeggen dat je anders doen moet, wil ik toch eens eindelyk
een en ander opmerken wat ons misschien niet zoo gaaf had moeten doen toestemmen
in betrekkelyke scheiding.
Lieve, verbeeld je eens wy waren getrouwd voor de wet, zouden we
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dan ook ons zoo maar hebben laten van een rukken? Immers neen. en nu vraag ik je
of 't nu mogt? Nu, omdat er geen contract was voor de wet? Of reken je je minder
aan my verbonden? Ik aan U niet! Ik durf dit nu vooral zeggen wyl ik de laaste dagen
van bittere ongerustheid over je zoo goed gevoeld heb hoe ernstig ik my je heele lot
aantrok. Er is maar een ding dat my beletten kan openlyk voor je optetreden en je
als myn eigendom te beschermen - dat is: je eigen wil. En die wil wordt bepaald door
pligtbesef. Maar de vraag is of wy die goed beseften.
Want - ook omtrent jezelve heb je pligten. Ik spreek nu in de meening dat je my
liefhebt als ik U. Welnu mag je dan dag in dag uit een moord begaan aan je eigen
hart? Ben ik je niet de naaste? Ik heb denkbeelden te geven - behooren die niet jou?
Mag jy my de uwe onthouden? Is 't billyk dat tans Truida, Franciska en Marie eigener
met my zyn dan jy? De ideen die je schreef op 't blaadje in Truida's brief, kreeg ik
nu langs 'n omweg, toevallig! Is dat alles goed? De ziekte van je mama heeft hare
regten, maar ook uwe gezondheid, uwe zucht tot wryving, tot ontwikkeling, tot
mededeelen en ontvangen, en al 't myne daartegenover - in één woord: onze liefde.
Ja, Mimi ook ik heb regten op u. O denk niet dat dit alles preambule is tot het aftrekken
van je andere pligten. Wees gerust, ik zeg nog je mama gaat vóór. Maar ik beweer
alleen dat het volgen van je papa's wil niet zoo geheel en al, onverdeeld je pligt is.
Nooit viel my dit duidelyker in 't oog dan dezer dagen nu er andere belangen dan
de myne werden gekrenkt door je - 'k weet er geen woord voor - door je puritanisme.
Marie, met haar eenvoudig by den naam noemen heeft waarschynlyk 't ware woord
gezegd: verkeerde opvatting van pligt! Je hebt Truida (die dol van je houdt, zy is een
trouwe hartelyke gulle meid) bitter bedroefd. Ik laat nu de oorzaak van 't briefje daar
(Straks kom ik er op terug) maar mogt jy haar onvoorbereid, ongetroost,
ontoegesproken zelfs, zoo'n slag in 't gezigt laten ontvangen? Mimi, als dàt je pligt
was, dan verklaar ik dat ik een pligtvergeten slecht mensch ben! Geen God zou my
dàt kunnen wys maken!
Touchant was onze overeenstemming in de meening: Mimi moet bewaakt,
opgesloten, gebonden zyn, om dàt toetelaten!’ Of - want beletten kon je 't niet dat je
Papa schreef - of om niet hierheen te vliegen en te zeggen: Truida, dat komt niet van
my! Ik wist later dat je
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uit geweest was, en zeide 't Truida niet, dat zou haar een dolksteek geweest zyn, zoo
als 't my indedaad was. Zy heeft indedaad geleden, Mimi en 't was aandoenlyk hoe
wy ons afpeinsden om eene verontschuldiging te vinden voor je zwygen. Ik wou dat
je alles gehoord had! Hoe wy den heelen dag luisterden naar de schel, hoe wy telkens
vraagden - of vragen hoefde niet meer, we keken maar vragend: weet je iets van
Mimi? Mimi, ik verzorgde je bloemenmandje en trachtte 't mos in 't leven te houden,
en ik verzeker je dat het my tranen gekost heeft. Ik bewaarde den eersten dag de
verflenste takjes, maar toen kwam ik op 't idee het mos in 't leven te houden, en
telkens als ik nazag of 't lukken zou, vroeg ik my af wat meer kans had, uw hart of
die teere worteltjes? En altyd was 't antwoord bitter! Want zag 't mos er flets uit dan
zei ik: wel ja, dat plantje wil haar niet beschamen! En had ik weêr hoop dan hoorde
ik myzelf zeggen: die zwakke tweemaal overgeplante vezeltjes zyn sterker dan zy!
Ik kan je myn smart niet beschryven, en ook Truida was bitter bedroefd.
Nu vraag ik je, Mimi, is het pligt zooveel verdriet te doen? Als iemand je dat vertelt
zeg hem dan dat hy liegt, en laatje hart (dat geregtvaardigd is, o goddank ja!) laat je
hart dan 't wetboek zyn waarop je dementi berust. 't Zyn gekken of bedriegers die
beter wetboek aanpryzen.
Je papa had reden (gegrond of niet) om zoo'n brief aan Truida te schryven. Wat
kon je beletten haar uw handdruk te geven by voor, of terstond na dien brief? Wat?
Verzoek, bevel van je Papa? Je mogt niet gehoorzamen! Waarachtig, Mimi, je
mogt niet! Had je Papa reden (de vraag blyft nog of die reden gegrond is) je omgang
te verbieden, ik geloof dat je goed handelde daarin toetegeven altyd om
byomstandigheden, want absoluut regt om jou, een volwassen meisje, een vrouw,
een mensch, aan zulke banden te leggen, heeft je Papa niet) Maar je mogt niet
toegeven in den hoogst wreeden onbillyken eisch dat je van Truida geen afscheid
nemen zou, haar niet voor 't laast hartelyk zou toespreken. Daartoe bestond geen
reden! Neem aan dat de oorzaak regt en geldig is, kan je Papa verklaren dat het
schryven van een afscheidsbriefje of 't bezoek van één kwartier, u, hem, je mama of
wie ook zou geschaad hebben? Ik blyf beweren dat het oordeel daarover aan jou
staat, doch neem aan dat hy dat moet weten, ik vraagje kan hy dàt beweren? Die vor-
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dering is dus tyranniek! En, het toegeven dáárin was zwak, Mimi. Ik ben heilig
overtuigd dat geen magt ter wereld Truida zou hebben teruggehouden van U, in
omgekeerd geval.
En nu kom ik weêr terug op de vraag of 't goed is dat wy zoo gescheiden zyn? Als
ik geregeld, kalm, zonder al die schokken met je in aanraking geweest was, zou je
zoo niet gehandeld hebben, en nu nog bid ik je: maak dat goed! Niet om Truida te
verzoenen (dat is niet noodig, geloof me) maar omdat je myn Mimi bent! Ik kan
natuurlyk niet alles herhalen wat wy spraken. Ik had bittere gedachten in myn hart,
en meestal hield ik ze binnen, maar heel enkel, met Truida alleen kwam 't er uit.
Welnu om je de smart te karakteriseren, eens heb ik gezegd: ik had liever gehoord
dat Mimi zich had overgegeven aan een man van de straat, dan te moeten gelooven
aan zoo'n breuk in haar hart! En, zei ik er dan by, er moet dus iets achterzitten dat
wy niet weten’ maar inwendig zocht ik vergeefs naar die onbekende oorzaak van je
zwygen. en nu nog zeg ik je, je deedt verkeerd!
Ik raad je zeg aan je Papa dat je verkeerd deedt, zeg dat je hem zult gehoorzamen
om der wille van je mama enz, voorzooverre je pligten dat indedaad meêbrengen,
maar dat je mama niet zal beteren, noch de opleiding uwer zusters en broêr
bevoordeeld door eene geheel gratuite, ongemotiveerde wreedheid. Datje toegeeft
in pligtbesef, (door de verkeering aftebreken) dat je niet toegeeft in tyrannie door
zonder grond iemand bitter te krenken die je liefhebt. (Nog eens, Truida vraagt niets!
Zy en Franciska hebben zoo even een half uur met my zitten spreken. Zy heeft je
innig lief, en denkt niet aan rancune. Maar my is 't een eerezaak geworden dat jy niet
lafhartig schynt.
Wanneer je Annette niet alleen moogt laten, verzoek dan je papa zeer eenvoudig
dat hy van tyd tot tyd je aflost van die drukkende taak. (Want nooit alleen te zyn is
drukkend en 't bederft de gedachten.) Weigert hy dat. dan -- foei! Dan, ja dan zou je
een maatstaf hebben van 't pligtbesef der mensen die zooveel spreken over pligt voor
anderen!
O, ik heb je meer te zeggen! Maar nu dit: de oorzaak van 't briefje! Ik ga voorby
wat ik onderging al den tyd toen ik dacht dat de zaak my gold, hetzy door 't ontdekken
van myn verblyf hier, 't zy door god weet wat over my. Myn leven is zoo vol, dat
iemand die my
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wil benadeelen, beau jeu heeft. Goed, het geldt my dus niet. Ergo Truida of Jacques
Hotz of Francisca. 't Is délicaat van je dat je 't my niet zegt - maar ik gis dat ik de
reden weet, en ook dat je zweeg om Truida geen verdriet te doen. Je kunt aan Truida
alles zeggen, alles, geloof my. Ik weet zeer goed wat ik zeg. Zy zelve recommandeerde
my U dat te schryven, en zei er by: aan jou ook’ (d.i. aan my). Geen zaak ter wereld
kon haar zoo grieven als uwe schynbare onhartelykheid. Toen ik van middag je brief kreeg was ik gelukkig alleen. Ik vloog naar myn kamer
en heb niets gezegd. Ziehier waarom. Truida en ik hebben zamen geleden; een brief
van U te hebben en dien niet met haar te deelen ware wreed geweest. Dit nu kòn niet.
Ik moest dus alles voor my houden. Na den middag kwam Marie, en na haar vertrek,
zeide ik:
‘eindelyk tyding van Mimi! 't Is niet om my - dus om U of Jacques (Hotz) of
Franciska. Ik zal haar schryven en verzoeken dat ze 't je zegt.’
Ik scheen dit dus van Marie te hebben gehoord en ik kon myn brief, (myn heerlyken
brief!) voor my houden! Onder meer redenen die my beletten den briefte toonen, was ook je opmerking
over Franciska. Lieve, dat spyt my zoo! Franciska is met my heel eigen, heel
vertrouwelyk, weet je nu wel zeker dat je opvatting van haar verkeer met A. juist is?
Ik vind Francis lief en hartelyk, zóó is zy tegen my, en dit is voldoende om party
voor haar te trekken, niet tegen jou, maar met jou voor de billykheid.
Nog iets, waarom schryf je my niets (of weinig) over Annette? Heeft ze je myn
brief laten lezen? Ik had je graag willen spreken, ook daarover! Er komt veel
misverstand door schryven, schichtig spreken, overgebragte woorden, - dat is jammer!
Hoe moet ik verklaren dat Annette zoo boos op my geweest is? Dat begryp ik niet.
Hierby gaan de twee onverzonden brieven. Zie er uit of ik je lief heb, en ééne
opmerking: bedenk dat ik in dat schryven je papa moest hard vallen, wyl ik moest
gelooven dat je opgesloten was! Ik begryp 't nòg niet hoe men 't van je heeft gedaan
gekregen zonder materiele dwang. Dat laaste briefje zou met de post worden verzonden. Gelukkig nog kwam Truida
my oplettend maken ‘dat het niet geheel zeker was dat
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je papa gehoord had dat ik er was, en dat dus in een tegenovergesteld geval je positie
nog erger werd. Mimi, Myn Mimi - ik ben op je eer gesteld! En myn lief kind die zit niet alleen,
niet hoofdzakelyk, ja misschien in 't geheel niet in wat de mensen meenen. Jezus
zeide: niet wat den mond uit gaat &c. Welnu ik zeg: de eer zit boven en niet beneden
den gordel, 't Klinkt fors, ik weet het wel, maar waarachtig er zyn schooner heiliger,
fyner pligten dan de drie deugdjes die de wereld voor deugd geeft. Ook naar de
wereld ben je deugdzaam, en ik zal waarachtig niets anders in je begeeren, maar lieve
ontdoe je toch van 't fatsoenlyke idee dat die drie deugdjes alles is! Och kon ik je
dagelyks zien en spreken! Wat nu bar klinkt en wat gewaagd, zou je in je opnemen
en 't zou je kracht geven om jezelf te zyn. Want je bent een edel groothartig meisje.
Dat zie ik, zelfs nu in deze zaak, waarin ik geloof dat je verkeerd deedt. Schryf me gaauw en veel. Ik heb je gloeiend lief, en juist daarom heb ik je zoo...
rond geschreven. Ik kan niet velen dat er op jou iets zou aantemerken vallen. Och,
ik wou je zoo graag spreken, nu vooral. Goeden nacht myn lieve engel, ben je niet
boos dat ik geknord heb? 't is klaar dag. O kon ik je alles wat ik nu schreef, gezegd
hebben! En kon ik je kussen, anders dan ik ooit deed Goed goed als je my maar liefhebt ben ik te vreden, al zag ik je nooit weêr. Ik heb je meer te zeggen maar ik heb slaap.

[6 juni 1863
Brief van Multatuli aan Mimi]
6 juni 1863
Brief van Multatuli aan Mimi. Eén dubbel en twee enkele velletjes postpapier, tot
het midden van blz. 8 beschreven. (M.M.)
De brieven van 29 en 30 mei en van 4 juni werden bij dit schrijven ingesloten.
De datum is afgeleid uit de datering door Mimi aangebracht op de voorgaande
brief.
Het verhaal over het franse vrouwtje is een toespeling op Idee 229-242 (VW II:
436-459). De conditie doelt op het slot daarvan: Het laatste hoofdstuk van deze
geschiedenis mag ik niet verkopen. Ik geef dat aan wien ik liefheb.
Voor 't graankorrel-idee zie Idee 30 (VW II, blz. 316).
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Zaterdag morgen beste Mimi, gister avend was ik innig bly met je briefje. 't idee dat
je boos was, drukte my vreesselyk en vooral over de meening dat ik iets zou gezegd
hebben wat stuitend voor je was. Ik heb geen principes en doe maar zoo wat naar de
indrukken van 't hart. Welnu die indrukken zouden my in veel fouten leiden (en ze
doen het) ja soms in verkeerdheden die naar algemeene begrippen heel erg zyn, of
erger nog die ik zelf beroerd vind, - maar nooit zou ik iets kunnen zeggen als wat A.
van my (of jy van A.) meent begrepen te hebben. Zelfs van een vreemde dame, ja al
was 't een gemeen mensch zou ik dat niet zeggen, 't Is het onridderlykste wat ik ken.
Ik zal iets gezegd hebben als: ‘beste meid, 't is niet goed dat je zoo hartelyk tegen
me bent’ & ‘dat zou je Papa niet goedvinden’ & ‘dat zou ik ook niet goed vinden als
ik je Papa was’ & ‘dat zou ik ook van Mimi niet goed vinden’ & ‘dat zou Mimi niet
doen’ enz. enz. -- maar lieve lieve engel hoe is daaruit iets verstaan wat ik 't non plus
ultra van gemeenheid zou vinden. Je weet niet hoe erg ik 't opneem dat je dat van
my gedacht hebt! Geloof eer dat ik inbreek en steel, waarachtig, dan dat ik iets zou
kunnen zeggen wat je in zekeren zin zou - ja - compromitteren
O god, Mimi als je goed wist hoe elk bewys van je hartelykheid my heilig is.
Ik heb je te lief om op je te knorren maar waarlyk ik heb wat te knorren. Om die
knorparty te schryven, stuit my, en er op aandringen dat ik je spreek wil ik ook niet.
Ja zelfs ik vind ook dat het niet moet. A heeft geen schuld. Als ze er aan gedacht had
je te zeggen dat ik haar tot U verwees, zou je misschien terstond begrepen hebben
dat myn (heel goed gemeende) hartelykheid een goed doel had.
Je moet nu weten dat ik meende al heel mooi gehandeld te hebben. Ik had geen
ruwe wreede deugd uitgehangen, ik gooide geen water op vuur, en ik meende de
vlam te leiden waar ze geen kwaad kon doen; en dit alles nièt met berekening, maar
als instinct, denkende aan jou. Maar ga nu niet denken dat ik gemaakt hartelyk tegen
A was, o neen, ik voelde zoo, en was zoo als ik was. Juist daarom heb ik goed gedaan
en juist daarom dacht ik aan je, want ik heb geen berekening nodig om aan je te
denken.
Ik heb nog een en ander te zeggen over die historie maar 't doet er niet toe. Ook
sta ik er niet op gelyk te hebben tegenover jou, maar
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wel dat je my liefhebt en nooit gelooft dat ik iets stuitends zou zeggen over u.
Dat blyf ik verdrietig vinden.
‘Ik val je tegen, vraag je? O god, neen Mimi. Je zoudt heel tevreden wezen als je
goed wist hoe ik je vereer, - en je vraagt of we goede vrinden zijn! malle meid! Lieve, wat ik op je te knorren had is dit (behalve je meening dat ik iets zeggen
kon wat je stuiten zou): Dat A zoo lief onschuldig hartelyk tegen my was, is een
beetje uwe schuld. Ga maar eens na, meid. My is het gebleken, maar als ik dat nu
uitleg en toelicht kom ik in 'n relaas dat ik vermyden wil (op schrift). Dat je niet komt
is goed. Maar eens toch zal ik je zien! (ééns, wat me dat hard valt Ik wil niet dat je komt. Ook wil ik tegenover myzelf geen pretext maken van deze
zaak dat ik weer brieven aanknoop Ik heb je innig innig lief, Mimi, dat is alles Is 't je mogelyk je dagboek voort te zetten? Toe!
Het andere, 't myne dat je voor my bewaart, heeft zelfs Tine niet gelezen. Ik sprak
er over met haar maar zy zelve vond het niet fyn. En, nog iets. ik heb niet aan Truida
gezegd dat ik je dagboek had. Twee dagen voor myn laast vertrek zeide ze my dat
ik een pakketje van U aan haar kon geven. Ik was toen zelfs verwonderd dat zy wist
van een pakketje. Van dagboek was geen spraak, en ik heb dat woord niet genoemd.
Misschien is u zelve dat woord ontvallen. Misschien vroeger, zoo dat zy wist dat je
'r een schreef, en dat onwillekeurig in verband bragt met het pakketje. Maar hoe ook,
ik heb 't niet gezegd. althans ik geloof het nièt. Mogt Truida meenen van ja, dan
geloof ik haar meening, maar niet de zaak.
't Komt my erg vreemd voor dat ik het zeggen zou. thuis byv. zeide ik het niet aan
Charlotte.
Lieve, voor myn gevoel is het meedeelen van een dagboek 't intiemste wat men
doen kan, intiemer dan de verste familiariteit die de wereld 't intiemste noemt.
Doch vraag maar niet aan Truida hoe ze wist dat ik je dagboek had. Zy is zoo lief
en goed dat ik zelfs den schyn niet wil van stryd.
Ja, zy is innig lief en open. Er is niets kleins in haar. En zy houdt zoo veel van je!
Als je wist wat het my kost je niet te schryven. Ik heb je altyd wat te zeggen, en
zou graag alles met je behandelen. O de ideen op dat
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blaadje! Maar die zal ik toch beantwoorden. Tracht A te verleiden tot eene of andere liefhebbery (natuurlyk 't liefst een nuttige)
desnoods iets kinderachtigs al was 't het collectioneren van eau de cologne etiquettes.
Wend voor dat je wilt leeren boekbinden en trek haar daar in of zeg dat het spelen
van muziek die gedacht is door 'n ander, je zoo verveelt, dat je graag zelve wat wou
componeren, dat die moeielykheid toch zoo groot niet wezen kan (dit nu beweer ik
dat waar is, als er maar indrukken in de ziel zyn). Of kryg lust om Spaans te leeren.
Kortom kies zelve, maar trek haar in een of andere quasi passie. Zoodat de familie
zegt: die A is tegenwoordig gek met haar... dit of dat. En zorg dat zy niet merkt hoe
de impulsie van jou kwam. Ik ben innig bly dat je zoo gelet hebt op 't graankorrel-idee. Dat stond ook in je
dagboek-och ik had je zooveel te schryven 't Is nog de vraag Mimi, of 't goed is dat we ons zoo spenen ('n mal woord)
Neen Mimi, ik heb geen soort vergeten. Dat is me juist uit je dagboek gebleken
en nu weêr uit dat blaadje. Dat fr. vrouwtje moest niet mooi zyn (dat zou zoo wezen by een schryver). Ze was
waarachtig mooi (dat was zoo in 't aventuur, in 't on-gemaakte voorval.)
Ik ben met haar te Nice afgestapt en heb zamen met de familie gelogeerd. Haar
man was een voorbeeld van kinderlyke, aan 't domme grenzende naiveteit. Hy vond
het prettig dat zyne vrouw van my hield, en vertrok alleen naar Genua, om te zien
of hy daar kon geplaast worden of anders terug te gaan naar Nice waar hy praktyk
zoeken zou (Dat laaste heeft hy gedaan).
‘Dat vertrek kon nu zoo goed zei hy, omdat er nu iemand was die in zyn afwezen
voor zyne vrouw zou zorgen. Ze was anders zoo alleen te Nice. Hy had wel gemerkt
dat ik vriendelyk was want op zee toen hy dood-zeeziek(!) zich niet kon verroeren
had ik op haar gepast. (gut Mimi, 't was zoo'n gekke historie - 'k heb al de witte
boonen weergezien of altans Vuil? Vuil? Zoo is de natuur. Ik vond haar niet vuil toen ze my heel ongegeneerd
behandelde. Ik was onvertoonbaar toen wy 't chateau d'If voorby zeilden. Goed. Ik was aangesteld tot Cavelier te Nice. Daar heb ik my redelyk goed gedragen
Mimi. Zy schreef't later toe aan de H Maagd. -
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Er ligt in dit alles nu iets als of zy zich niet goed had gedragen. Hoor eens Mimi dat
is zoo niet. Zy was een brave vrouw, maar wat hartstogtelyk. Ik ben zoo bang dat jy
in die dingen te radicaal oordeelt omdat je ‘maar 'n meisje’ bent. Geloof my dat zy
braaf en goed was - Ja dat zou zy geweest zyn al waar die zaak anders afgeloopen.
Ik ben zeker dat zy 't hem zou gezegd hebben. Ook moest zy wel goed zyn om my
een goed besluit te doen vatten.
Och 't analyseren van die dingen zou my te ver leiden. Graag wou ik zoo met je
wezen dat ik 't kon. Ik heb je nu die historie verteld je weet de conditie die ik daarop stelde in de ideen.
Myn leven is heel vol. O komiek. Maar (ernstig!) ik ben volstrekt geen deugdheld.
Dikwyls scheen de H. Maagd werkeloos, en die goeie Anselmo had gebluft toen hy
zeide: ‘Cela vous preservera du péché’
Wel denk ik over ‘péché’ anders dan anderen, wèl noem ik vaak geen péché wat
de wereld zoo noemt, maar zelfs in myne eigene opvatting van zonde, ben ik heel
dikwyls erg gestruikeld.
Dit is geen nederigheid Mimi, ik zeg dit ernstig, op myn woord.
Ik heb liever dat je my niet lief hebt, dan dat je 't doet om 'n onwaarheid. Och, ik schreef zoo graag uitvoeriger aan je, - alles, alles tot in de fynste
byzonderheden. Ik zou niets voor je achterhouden. Geloof wel dat ik doorgaande 't
goede wilde, maar niet dat ik doorgaande goed geweest ben. Dat is dan ook verduiveld
moeielyk. Ik heb er dikwyls naar verlangd dood te zyn, om geen kwaad te kunnen
doen! Wat 'n rust.
Es muss doch ruhig sein
Da unter Gras und Blumen
Zu schlafen ganz allein!-

Dag myn Mimi, myn lief goed kind. Je hoeft my niet te schryven - ik weet alles Maar als je schryft, zal't bly ontvangen worden, en ik zal niet zeggen ‘dat je te
hartelyk bent.’ foei, toch ben ik heel boos op je Gek, ik had je alleen willen zeggen dat ik zoo bly met je briefje was, en daar heb
je 8 zydjes - adieu
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[9 juni 1863
Overlijden van Mimi's moeder]
9 juni 1863
Mimi's moeder overlijdt te 's-Gravenhage. Familiebericht uit het Dagblad van
Zuid-Holland, 's-Gravenhage, 12 juni 1863. (Gemeente-Archief 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
Heden overleed myne geliefde Echtgenoote,
Vrouwe MARIA VOLCK.
's-Gravenhage, 9 Junij 1863.
J.G.P. HAMMINCK SCHEPEL.
Eenige kennisgeving.

[16 juni 1863
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
16 juni 1863
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Dubbelgevouwen vel
postpapier waarvan de derde bladzijde half beschreven is. (M.M.) Op de voorzijde
het adres: Mr. R.C. d'Ablaing van Giessenburg librairie étrangère Vijgendam
Amsterdam, en het poststempel: 's Gravenhage 16 6 12-5 63.
den Haag dingsdag
Waarde Meijer, ik heb geld noodig. Schikt het u my te helpen, doe het dan SVP.
en zend my zooveel mogelyk.
Adieu
t.a.v.
Douwes Dekker
(by den Heer Hotz Stationweg)

[16 juni 1863
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
16 juni 1863
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 1, blz. 636.
M.M.)
Voor de schuld aan Jan Douwes Dekker, zie VW X, blz. 700.
Amice
Den WEG. Heer E. Douwes Dekker s Hage
Ik kan U niet helpen, want ik ben nog niet eens verzekerd, het einde dezer maand
de f 1000. - bij elkander te hebben tot inlossing mijner promesse aan uwen broeder.
Ik kom dus op het oogenblik zelf te kort.
Na groete
G. de U.
R.C. d'Ablaing van Giessenburg
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Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
18 juni 1863
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 1, blz. 636.
M.M.)
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ED Dekker Esq. s. Hage
Ik kan u geene accepratien zenden, omdat ik tot mijn spijt geen kapitalist ben, die
vaste revenuen heeft. Ge vergeet dat mijne positie van dien aard is, dat ik alleen door
overleg en voorzigtigheid mij staande kan houden en in uw zoo wel als mijn belang
mijn crediet kan bewaren.
Heb ik een buitenkansje, dan wil ik u volgaarne helpen wat ik kan; doch daarop
kan ik geene acceptatien geven.
de uwe
R.C. d'Ablaing van Gb.

[24 juni 1863
Besluit van Mimi]
24 juni 1863
Mimi deelt Multatuli haar besluit mee, dat zij gedurende een half jaar elkaar niet
zullen ontmoeten. Zie de brieven van 26 juni en 15 juli 1863.

[26 juni 1863
Brief van Multatuli aan Mimi]
26 juni 1863
Brief van Multatuli aan Mimi. Twee enkele velletjes postpapier, tot bovenaan blz.
3 beschreven en als vouwbrief bezorgd. (M.M.)
Datum op grond van een notitie in potlood door Mimi op de brief aangebracht.
Op blz. 4, niet in Dekkers hand: Mej. Mimi Schepel.
Vrydag nacht
Mimi, myn lieve Mimi! afspraak of niet, ik weet dat er vandaag een brief aan je
verzonden is die u verdriet zal doen, en daarom schryf ik één woord. Och was ik nu
maar zeker dat het je een prettigen indruk geeft dat ik je smart niet kan aanzien zonder
je heel hartelyk toetespreken! Ik kan je nu niets zeggen dan dat ik je onbegrensd
liefheb. Nog dank ik je voor je laasten langen briefen voor de wandeling. Ik kan my
niet verbeelden dat ik met je gewandeld heb. Je weet niet hoe ik aan je hecht. Ik wil
je niet aftrekken van je plan (6 maanden!) en vraagje dus niet om te schryven. Ook
zal ik niet schryven. Maar wel vraag ik je om aan Marie te zeggen dat het je plezier
deed dit nu van my te ontvangen. Och, ik heb er zoo'n smart van dat je morgen een
verdrietigen brief krygt. Ik wou zoo graag dat je my goed kende, hoe ik aan je denk.
Ik heb een 6e zintuig en voel vrees dat ik je verliezen zal. Ik kan je niet beschryven
hoe my dat denkbeeld vervolgt. Ik het 't al lang. Ik heb my niet genoeg aan u kunnen
uiten. Veel van wat ik je te zeggen heb, vordert iets anders dan afgebroken corres-

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

159
pondentie, of haastig samenzyn, altyd bedorven door angst voor 't scheiden.
Ik zal die 6 m geduldig wachten, en beschouw dit niet als woordbreuk. Ik had
behoefte je niet alleen te laten met den brief dien je morgen krygt en dien ik gelezen
heb! Myn hart breekt me. Tr had tranen in de oogen toen H. haar dien voorlas, en
toch, toch, - god Mimi, je weet niet wat ik den laasten tyd ondergaan heb! En dit: ‘je
weet niet!’ is geen frase, neem dat letterlyk op. 't Is myn schuld niet dat je niet alles
weet. Vroeger reeds (en altyd) was 't my een gemoedsbezwaar als ik met een ander
vertrouwelyker omging dan met u. Ik heb je dit meermalen gezegd. Ik ben in myne
verhouding tot u zeer consciencieux geweest. Ik heb zulke heilige reine indrukken
van U, en juist daarom drukt het my zoo, je zoo weinig te hebben kunnen weêrgeven.
Mimi, ik lees weer je laasten brief na. Daar staat het toch dat je my lief hebt, ik
reken er vast op. Ik zou 't niet kunnen dragen je te verliezen.
Is er ook iets dat ik voor u doen kan? Iets watje genoegen zou doen? Iets, iets-ik
doel op iets maar 't woord wil er niet uit. Denk eens en vraag of er iets is waarmeê
ik u kan toonen dat ik je boven alles liefheb. Ik wou je zoo graag wat offeren.
Och, die mos uitje roode mandje leeft. O, wat heb ik 'n weemoed uitgestaan by 't
verzorgen van die verflenste half verdroogde plantjes in den tyd van myn rouw over
je. Ik heb ze verplant en gekweekt en verzorgd en 't werd me een symbool - en lang
dreigde 't te sterven. Onlangs vroeg je over iets van u ‘of dat kinderachtig was? O
dan zou ik kinderachtig wezen! Ik heb de verdroogde bloemen uit je mandje. Onlangs
had ik bloemen (niet de uwe) in de sloot geworpen. Rozen, ontbladerd, zonken weg
in 't kroos en zoo de rest. Eens 's middags stond ik achter 't prieel ongezien aan je te
denken, en ik zag de overblyfsels van vorige bouketten, in 't water en alles zag er
vuil en lelyk uit. Ik drukte myn hoofd tegen de tralies, en vond bittere gelykheid in
't vergaan van die bloemen met de droeve indrukken van myn hart. Maar zie, een
struikje verg. m. niet was regtstandig blyven hangen in 't kroos en stond fris en bloeide
voort, vele dagen lang tot alle knopjes uit waren. Daar was iets in als: tòch blyf ik
leven, al vergaat al 't andere. Je weet niet hoe my dat aandeed. Ik bespiedde 't
standvastig doorbloeien met een toneelkyker en kende elk knopje,
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zoo klein toch, in 't byzonder, Och, 't deed me zoo goed. Denk toch dat ik altyd alles
op u toepaste. Zie je Mimi, als liefde kinderachtig is, ben ik vreesselyk kinderachtig.
Ik zal je niet meer schryven schoon ik je veel te zeggen had. Ik wil je niet aftrekken
van je plan. Ook woû ik dat je kalmte kreeg.
Ik heb je onbeschryfelyk lief. Zeg aan Marie dat deze briefje genoegen deed.
't Is zoo jammer dat ik niet eigen genoeg met je ben om je goed te doen weten hoe
ik 't met je meen. Ik woû je 'n raad geven, neen twee. Ziehier: 1o Nu de zaak over
dat briefje van je Papa te beschouwen als uit. 2o Marie aantehangen. Zy is trouw,
braaf, soliede, in een woord goed. (Ik zeg dit alles niet op losse gronden.
Dag myn Mimi, myn lief kind. Ik reken er op dat je door niets of niemand van my
kan worden afgetrokken.
6 maanden!

[15 juli 1863
Brief van Multatuli aan Mimi]
15 juli 1863
Brief van Multatuli aan Mimi. Twee dubbele velletjes postpapier, tot bovenaan
blz. 6 beschreven. (M.M.)
Datum op grond van een notitie, in potlood door Mimi op de brief aangebracht.
Op blz. 8 niet in Dekkers hand: Mimi.
Woensdag ½2
Och Mimi hoe dankbaar ben ik voor je brief, al is de inhoud verdrietig. De
hoofdzaak is dat je my wèl liefhebt, en daaraan heb ik behoefte. Ik was in den tuin,
en liep al heen en weer van je mos naar je vergeetmynietje in die sloot. Beiden leven
nog. Aan 't vergeetmynietje zyn nu geen bloemen, maar 't plantje leeft. O die sloot
is zoo vuil, en 't water is modder, - maar dat is goed, anders waar 't plantje
weggezonken. Ik denk altyd aan je, altyd Mimi! O zonderling, juist gister was ik van
plan u door Marie te laten vragen of ik je eens zien mogt. Misschien had ik 't toch
niet gedaan. Ik had 'n soort van vrees dat je daarin een omweg vinden zou om je
aftebrengen van onze afspraak - ½ jaar! 24 December!
Ja, wel was ik bly met je brief, al klinkt de inhoud troosteloos, en al beschuldig je
jezelve zoo ongegrond. Ook kan ik niet alles letterlyk opnemen watje schryft - één
ding straalt in je schryven door, je lief-
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de, en daarvoor ben ik dankbaar, en die beantwoord ik vurig en innig! Nooit was je
uit myn gedachten, Mimi, en als je, om rust te verkrygen hebt kunnen denken dat ik
my van u zou afkeeren - o god, dat kan niet! Ook kunje 't niet meenen dat te verlangen.
Ik heb kunnen dragen wat je goed vondt my opteleggen, scheiding, zwygen, vroeger
je huis niet zien, aan alles watje vorderde heb ik me réligieus gehouden, zoo als ik
nu ook weêr met geduld zou gewacht hebben tot December, - maar je opgeven in
myn hart, dat kan ik niet! Ik voel me aan je gebonden zoo innig als een band ter
wereld wezen kan. Al wat ik je ooit geschreven heb, is waar, en my heiliger dan
anderen hun contracten. Ik blyf myzelf voor Uw naaste houden in myn gevoel, al is
dat dan niet zoo in 't uwe. Dat geloof maakte my dan ook altyd elk offer makkelyker.
't Was my een weemoedig genoegen te doen wat je wilde al vond ik dan ook die wil
wat wreed, of opgedrongen pligtachtig.
Of ik je weêr wil zien? God mimi, ik droom wakend van je, en als ik slapen ga,
kus en omhels ik je inniger dan ik ooit deed in de werkelykheid. Ik geloof niet, dat
je 'n goed denkbeeld kunt hebben van m'n gevoel voor je, maar wel wilde ik dat het
kon, om je in staat te stellen de kracht te waarderen waarmeê ik my tot nog toe in
toom hield. En denk niet dat hier zoogenaamde braafheid in 't spel komt. Ik ben niet
braaf. Neen, 't is alleen omdat ik je zoo lief heb. Als ik je zag was je my altyd een
verschyning,-nooit een meisje nooit een vrouw. Je was me een fancy!
Gister nog heb ik je eigenlyk niet gezien, ik voelde je. Je maakt een tooverachtigen
indruk op me. Soms neem ik 't myzelf kwalyk, dat ik met ieder ander vryer, eigener
ben dan met u, en elke hartelykheid met anderen komt my voor als een diefstal.
Helaas, als je er niet zyt, dan droom ik my een intimiteit, die wegvlugt als ik je zie.
O, 't is my zoo bitter, dat ik je niet al m'n gewaarwordingen kan meêdeelen. 't Is
een kaleidoscoop van de ziel. Ze zyn vrolyk, treurig, gevoelig, koddig, verheven,
aetheries ja, maar liegen wil ik niet, zinnelyk ook - alles dooreen, maar in alles is
liefde.
Waarom moeten wy gescheiden zyn, Mimi? Waarom leeft, denkt, werkt, slaapt
en droomt gy - alleen? Waarom niet met my, naast my? Waarom rust uw hoofd niet
op myn schouder, waarom myn hoofd niet op uw schoot? Waarom geef ik niet u den
laasten kus als je inslaapt, waarom mag ik je niet wakker kussen? Waarom mag ik
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je niet aanraken, niet omvatten, niet aan myn hart drukken als myn eigendom!
Geen omweg, ik heb je lief, en ik heb je ook zinnelyk lief, ziedaar! Wees gy nu
boos en stoot my terug, maar bedenk dat ik goed gestreden heb, en altyd anders heb
gehandeld dan die passie ingaf.
Neen, word niet boos, Mimi, wees menschelyk wees natuurlyk, en begryp dat ik
dat ook ben. Wie meer wil zyn dan mensch, is minder.
O vervloekte zeden die schande maken van wat zoo liefelyk is! Ja, ik zeg dat er
leugen en bedrog is in die zeden, ik zeg dat het eene schoone, liefelyke,
natuurlyk-reine zaak wezen zou als je my toehoorde! O, vrees niet, dat ik iets begeer
en zou wat u zou bloot stellen aan verdriet! Al erken ik de regtmatigheid niet van de
vonnissen die de maatschappy slaat, al minacht ik haar als regter, ik erken haar magt
als beul, en godbewaar me dat ik U zou willen bloot gesteld zien aan die magt! Neen,
wees gerust Mimi, al waart gy zelve onvoorzigtig, altyd hoop ik in myne liefde kracht
te vinden om te denken aan uw belang. Dat ik je zoo ronduit schryf, is wyl ik behoefte
voel aan die rondheid. Antwoord ook zoo rond zoo brusque, 't zal me een vergoeding
wezen voor de gedwongen scheiding. Geef my uw ziel, uw hart, uwe
gewaarwordingen geheel, en laat ons, by 't ontzien der dingen die geklemd zyn onder
de opgeworpen dwang der wereld, vry blyven in de opvatting onzer harten. Och, ik
vind het zoo jammer dat je myn vrouw niet moogt wezen, ik vind onze scheiding
onnatuurlyk, en dus verkeerd.
Je weet niet waarom ik je liefheb? O, Mimi, ik zeg net andersom: ik kan my niet
voorstellen dat ik je niet zou liefhebben!
Waarom ik je lief heb? Je hebt een edel hart, Mimi! Je voelde in je de aandrift om
de hand te reiken aan iemand die tegenover de heele maatschappy alleen stond! Je
deed dat tegen den geest en den invloed uwer omgeving! Je hebt daarover verdriet
en smaad geleden (je dagboek getuigt het!) en al gaf je toe in den wil uws vaders,
onredelyk gesteund op de ziekelykheid uwer moeder, juist dat toegeven, ja, 't
overdreven toegeven zelfs toonde aan hoeveel je te overwinnen had om my uw hart
te bewaren. Als je den wil van je papa, de ziekte uwer moeder, de vrede in huis, ligter
had geteld, zou ik minder waarde hebben gehecht aan je aanhankelykheid.
Maar dat alles is niet het ware antwoord op de vraag waarom ik je
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liefheb. Want zie, meen je dat ik je niet liefhad in oogenblikken dat ik je afval, zwakte,
wispelturigheid verweet? Of toen ik beweerde dat je T. te ligt had opgegeven? Of,
in 't algemeen, dat die liefde vergaan zou by eene aanmerking (gegrond of niet) en
by verschil van gevoelen?
Neen, Mimi, hoe gek het klinkt, op de vraag: waarom ik je lief heb? had ik moeten
zeggen: ik weet 't niet, maar 't is zoo! Het is een totaal indruk die my beheerscht, die
ik bewaar, voed, aankweek, en waarvan het afwyken my toeschynt slecht te zyn.
Misschien komt je uiterlyk er by, dat zoo lief is!
Maar denk niet dat het dat alleen of voornamelyk is - o god kryg de pokken -Waarom ik je liefheb? En je doet die vraag met zelfbeschuldiging - O Mimi, je
meent die vraag niet! Wat zou je gek staan te kyken als ik je antwoordde: dat 's waar
ook, ik heb my vergist! Of als ik nu op je vreesselyke laaste phrase van je briefje
‘vergeet my, grooter dienst kun je my niet doen!’ als ik nu daarop zeide: ‘goed!’ Zou
je my gelooven, Mimi? Ik weet zeker van neen. Och laat ons toch by alle bitterheden
van buiten, niet de bitterheid voegen van twyfel aan elkander. Ik reken op je, ik bouw
op je, en ik weet dat je ook aan myn trouw gelooft. Ik lees daar weêr je briefje. Neen ik had de afspraak tegen December niet zoo
opgevat dat je my dan éénmaal zou schryven, en niet meer! Ik dacht dat je dan je
Papa zou hebben meêgedeeld dat je voortaan je eigen gemoed tot regter nemen zou,
en hem onder 't oog gebragt dat uw hart volwassen is! Zeg, was dit niet ook uwe
meening by 't beloven? Maar volg uw gemoed. Wat daartegen is, is zonde. Myn
gemoed zegt my dat ik je nader ben dan je papa. Voel je dit anders, o 't is my wel
bitter, maar ik moet het je zeggen, door je gevoel te volgen ben je verantwoord.
Eén ding moet ik er toch by zeggen. Dat je je niet laat leiden door vrees alleen. Je
hebt pligten ook omtrent jezelve, en als je hart aan my gehecht is zoo als 't myne aan
u, dan mag je niet door al te groote onderdanigheid meêhelpen dat hart voortdurend
te doen bloeden. Ik heb 't gedragen omdat de wond van U kwam. Myzelf zou ik zoo'n
pyniging niet hebben opgelegd, noch van wien anders ook komende, verdragen. -
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Nu ben ik onder 't schryven wel tienmaal opgestaan om natedenken over je vraag of
't wel goed is dat ik je weêr zie? De minste oneerlykheid jegens u zou my stuiten en
daarom is my 't antwoord zoo moeilyk. U zien, Mimi, je weet niet wat dat voor my
is! Met u wandelen, alleen, ongestoord, vry, voor 't eerst vry - en vooral zonder dat
vreesselyke ‘sanslendemain!’ Ja, dàt is het! dàt maakt my zoo huiverig om te antwoorden op je vraag! Mimi, tot
nog toe was elke toenadering tussen ons 't sein van vernieuwd scheiden! Om godswil,
laat my u zien, laat my je ontmoeten, laat my met je wandelen, maar laat het niet
verbitterd worden door dat treurige: voor 't laast! Zie hier nu wat myn eerlykheid
heeft te tobben gehad. Myn ingeving was u te vragen om my te ontmoeten zonder
meer, en U dan ernstig te verzoeken dat het niet voor 't laast wezen mogt. Maar daar
was iets verleiderigs in. Welnu, ik smeek u my een uur optegeven dat ik u zien kan,
maar vooraf zeg ik u dat ik niet met eene keer zal tevreden zyn! Nu reeds ben ik
huiverig voor den rouwdag die er volgt op zoo'n ontmoeting!
En ook voor U is 't niet goed, Mimi. Lieve, je bent nu onrustig en gejaagd, zal 't
kalmte geven weêr aftebreken? Zie, ik geloof, als je kunt besluiten toetegeven in
onze verhouding, liefst na ronde verklaring aan je Papa, dat het dan beter is dat je Neen, neen, goed, al is 't dan maar voor eens! Ik neem alles aan, o god, wat zou 't
my smarten als je nu neen zei, om die conditie! Neen zonder conditie, voor ééns,
goed. Eénmaal zamen, eenmaal vry! Ik zal niet aandringen op meer. Ik zal tevreden
zyn zoo als altyd.
Bepaal plaats en tyd, hierby een couvertje, dat men hier uw hand niet zie Men was
in staat.* Neen, schryf eenvoudig uur en plaats.
O kies een plaats waar weinig mensen zyn, toe, toe, schryf my direct in 't bygaand
enveloppe.
Ik kan je niet zeggen hoe lief ik je heb. Ik wil alles voor je doen, alles, zelfs je
nooit meer zien als dat moet, daar dàt is my 't zwaarste.
Ja, ja, schryf my waar ik je ontmoeten kan - maar als je 't op de post doet bereken
dan goed of ik 't bytyds kan hebben, dat ik je niet teleur stel.
dag, myn Mimi, in myn hart behoor je my.

*

De laatste vier woorden zijn doorgehaald. (G.S.)
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[16 juli 1863
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
16 juli 1863
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
tot het midden van blz. 1 beschreven. (M.M.)
Opp. 2 het adres: R.C. d'Ablaing vG. (firma R.C. Meijer Amsterdam.
den Haag 16 July
Waarde Meijer, Ik zit erg in den brand. Zend my toch wat geld. Waarom kunt ge
my geene acceptatie zenden? Is het omdat gy u niet kunt verbinden voor een bepaalden
dag, geef my dan eene rekening courant waaruit blyken kan hoe ik met u sta, dan
kan ik proberen door de aantooning daarvan wat te krygen, want ik heb het hoog,
hoog noodig.
Na groete
tav
Douwes Dekker

[17 juli 1863
Brief van Multatuli aan Mimi]
Waarschijnlijk 17 of 18 juli 1863
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan twee bladzijden
beschreven. (M.M.)
Blijkens de inhoud hangt deze brief nauw samen met die van 15 juli, vandaar de
datering.
Mimi, je zegt ik heb je brief van dingsdag avend niet begrepen. Ik heb in dien brief
liefde gevonden, en met liefde heb ik geantwoord. Is het billyk dat je daarover
verstoord zyt? Uwe vordering dat ik U ‘aan uw lot zou overlaten’, ‘U van my afstoten’
is wreed. Ik kan niet. Ziedaar 't eenige dat ik niet doe op uw verzoek. Maar bovendien,
leg de hand op 't hart en vraag of 't baten zou? Of je 't zoudt gelooven? Ik ben zeker
van neen! Ik zeg dat je overtuigd bent dat ik je lief heb, en als ik nu eene frase schreef:
‘ik verlaat je, ik vergeet je, ik geef je op, ik geef niet om je’ of zoo iets, zou je my
(ten regte) houden voor een komediant. Ook zou er niet de minste edelmoedigheid
liggen in zoo'n klank die ik dan toch maar zou geuit hebben in de hoop, neen met de
zekerheid dat je 't niet geloofde!
Elke omweg met u is me een gruwel, 't Is me een soort godsdienst, geheel open
met je te wezen. Daarom schreef ik u in myn laasten hoe ik je lief had. Ik heb liever
dat je boos bent of verdrietig, dan dat ik je in iets zou bedriegen. Je zoudt verkeerd
doen my dat kwalyk te nemen, maar al ware 't zoo, ik kan myne liefde voor u niet
besmetten met huichelary.
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Neen, Mimi, u opgeven in myn hart kan ik niet. Nu heb je smart, ja, maar lieve lieve
engel, kun je je voorstellen welke smart je zou voelen als ik je opgaf? Stel eens dat
je 't gelooven kon, zeg, weetje zoo zeker dat dit je kalmte geven zou? O Mimi, geloof
my, dan eerst zou je smart voelen.
Maar wèl kan ik elke handeling myden, - voortaan elke uiting. En dat zal ik als je
't begeert. Ik deed immers altyd alles watje wilde!
Ik zal je niet groeten, niet schryven, niet zien. Meer kan ik niet. Vaarwel Mimi,
myn lief kind myn fancy!
O gister, juist gister is dat kleine plantje weggezakt in de modder - juist gister!
Vaarwel Mimi - om uwentwil alles! vaarwel, wil je - neen niets meer.
Of ik geloof dat wy goed doen onze harten zoo stelselmatig te kwetsen - neen!
Wat niet uit de natuur is, is zonde. O ware de straf op 't toegeven, leed aan myn zy!
Dan zou zelfs dàt leed my genot geven. Al wat van u komt is my welkom zelfs de
smart Mimi.
Och, blyf je hechten aan Marie A. Zy is innig, innig goed. Ik zeg u dat er geen
vlekje op haar ziel is. Zy is reine natuur, en, in hare eenvoudigheid, onbewust
verheven, 't Zal my een troost wezen dat zy u en gy haar blyft aanhangen.

[18 juli 1863
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
18 juli 1863
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 2, blz. 480.
M.M.)
Den Heer E.D. Dekker s Hage
Amice!
Geld kan ik op het oogenblik nog niet zenden; kan ik u van dienst zijn met
inliggende assignatie op de Heeren Doorman & Co, te Breda groot f 66.82 betaalbaar
10 Augustus a.s. (volgens hun eigen appoint) ze is tot uwen dienst.
Ik hoop dat ge hiermede voorloopig geholpen zijt. Mogt ge echter de assignatie
niet kunnen gebruiken, zend ze dan s.v.p. omgaande terug.
Na groete
de uwe
R.C. d'Ablaing vGb.

[19 juli 1863
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
19 juli 1863
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Klein enkel velletje
postpapier, aan éen zijde beschreven. (M.M.)
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sHage 19 July 63
Waarde Meyer!
Ja ik zal trachten de assignatie op Doorman tot geld te maken, schoon ik meer
noodig heb. Zend my toch in shemels naam een rekening courant.
Na groete
t.a.v.
Douwes Dekker

[27 juli 1863
Brief van Multatuli aan Mimi]
27 en 28 juli 1863
Brief van Multatuli aan Mimi. Twee enkele en drie dubbele velletjes postpapier
tot onderaan blz. 14 beschreven. (M.M.)
Datering op grond van een notitie in potlood door Mimi op de brief aangebracht
tezamen met haar aantekening: Vertrek uit den Haag. Uit de brief zelf blijkt dat Mimi
was gaan logeren in Amsterdam.
Alcibiades: Atheens staatsman en veldheer; ong. 450-404 v. Chr.
Arnold Winkelried: zwitsers held uit het kanton Unterwalden, die in de slag bij
Sampach, 9 juli 1386, door zijn zelfopoffering de overwinning op de Oostenrijkers
mogelijk maakte.
Carbonari: italiaanse nationalistische verzetsstrijders uit de eerste helft van de
19de eeuw.
Maandag morgen
Zoo even heb ik je gezien Mimi, en vry lang en kalm tot je weg ging, zeker omdat
je je Papa zag aankomen zoo als ik later merkte, altans dat gis ik. Ik hoop maar dat
hy niet heeft opgemerkt hoe ik je fixeerde en er u over beknord heeft. Maar lieve,
toen ik je alleen zag staan met die oppassers dacht ik niet aan je papa. Een oogenblik
ben ik op 't punt geweest by je te komen, ja met je meê te gaan. Ik bedacht my om
't geleide dat ik zag. Heel goed, - hoe zou 't geweest zyn met het geleide dat ik niet
zag. En alles wel bezien is 't beter dat ik je schryf. Ik hoop je ongestoord te schryven,
en veel, en zette my neêr met gedwongen kalmte. Gister heb ik zooals je misschien
weet, gewandeld met Marie. Ik wou dat je had kunnen afluisteren wat ik zeide, en
ik nam my voor uzelve te zeggen wat ik haar herhaaldelyk zei, en altyd dacht. Het
zal je misschien een kant doen zien in onze verhouding die je tot nog toe onbekend
was. Waarom toonde je dien dan niet eer? kun je vragen. Daarop zal ik antwoorden.
Maar hoe laauw, officieel en zakelyk ik wenste te schryven, toch kan ik niet laten
je eerst te zeggen dat de indruk, die je daar op my maakte, onbeschryfelyk is. Ik kan
er niet aan wennen dat je alleen ging, niet met my, dat je my vreemd zoudt kunnen
worden, dat anderen over
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je beschikken, of jyzelve onder invloed van anderen, - dat ik je niet de naaste ben.
Myn hart voelt dat zoo, en dat zou zoo blyven, al - trouwde je. Jyzelve weet niet
welken invloed je op my hebt. Toen ik je gister onverwacht zag ontstelde ik, zoo als
altyd, en den heelen dag was ik verdrietig omdat ik meende dat je my zoo'n lauwen
hand gaf. Ook is 't juist over dien invloed dat ik je schryven wil en ik moet daartoe
vèr terug gaan.
Neem iets preêkachtigs in myn schryven voor lief. Ik dwing my er toe. Als ik
toegeef in myn gevoel alleen, zou ik minnelied geven inplaats van opheldering, en
dat laaste wil ik, opdat gy helder kunt zien in uw eigen hart. Die fout van myn zyde
is dan ook een der redenen waarom ik niet veel vroeger my beter aan je openbaarde,
(een preêkwoord!) By elke wederaanknooping had ik 't zoo druk met myn
aandoeningen dat de tyd tussen 't weêrzien en 't afbreken, dat bittere afbreken! alleen daarmeê gevuld was. Gy weet hoe telkens, telkens, de pasgehechte draad weêr
brak. Neen, 't was geen draad - wel waren 't spieren en zenuwen die erg bloedden by
't verscheuren. Ik ware zoo graag gestorven dien nacht toen ik je heerlyk dagboek
had gelezen. Daaruit zag ik dat je my lief had, en ik was tevreden. Zóó wilde ik
eindigen, zonder meer, zonder de grief: toch breekt zy af! Dat vreesselyke ‘voor 't
laast’ anders gesproken dan door den dood, ja juist door uzelve gezegd, knakte my,
en deed my zoo schrikken voor den ledigen dag van morgen, die ik 't volle heden
niet kon genieten, noch kalmte genoeg had om je te zeggen wat ik zoo graag toch u
zeggen wilde.
‘Liefde is zucht tot geven en ontvangen’, Zichzelf geheel geven, d.i. één zyn. Hoe
hooger liefde, hoe ryker, hoe completer 't geschenk van zichzelf, en ook hoe meer
waarde er door den ontvanger wordt gehecht aan 't geringe. Dezelfde aandrift die
my uw handdruk zoo dierbaar maakt, dringt my u myn heele ziel te geven, en daarin
ben ik telkens gestoord. Herinner je hoe vaak ik klaagde ‘dat ik met anderen eigener,
openhartiger was dan met U’,‘dat anderen my beter kenden’. Marie moetje dat
meermalen gezegd hebben. Ik vond het juist zoo groot in haar dat zy er genoegen in
vond u meetedeelen hoe ik sprak over u. (Vond je dat ook niet? Denk goed na of er
in haar niet veel noblesse vereist werd om U en my gedurig tot elkaêr te brengen?
Ik heb 't myzelf vaak verweten dat ik haar niet liefhad als u).
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O, je mosplantje leeft! En ook 't vergeetmyniet heeft wêer een topje blaadjes omhoog
gewerkt uit de sloot waarin 't telkens weg zakte. De slyk is voor aarde te vloeibaar,
en voor water te dik. 't Is treffend hoe dat kleine plantje neen 't was een takje maar,
zonder wortels - nu heeft het zich zelf waarschynlyk tot plantje gemaakt, 't Moet er
juist een hartelyk vergeetmyniet voor wezen om zoo zich vast te hechten aan 't leven,
na een vonnis dat alle andere planten dooden zou - ja, 't is treffend hoe dat kleine
plantje zichzelf helpt en zich verzet tegen vernietiging met edele koppigheid. En je
mos! Ik heb ze nu in een potje om 't beter te kunnen laten vlugten als de zon schynt,
en om 't te bewaren voor de netheid van den tuinman ('t zag er zoo onaanzienlyk uit!)
en voor de slordigheid van Albert die er zoo graag op trapt nadat-i zyn vader heeft
hooren zeggen: ‘Wat is 't aardig in dien jongen dat-i om niets geeft!’ en om 't
meêtenemen als ik van hier ga, ja, dat zal ik als een gedachtenis aan die dagen van
rouw over u, toen ik niets van je begreep, en op 't gunstigste meende dat je opgesloten
was! O, 't is geen verwyt, Mimi! 't Was myn schuld. Ik had moeten zorgen dat je 't
wist hoe lief ik je had, dan had je my niet zoo lang in ongerustheid gelaten, eerst
over den toestand waarin je verkeerde, later - veel erger! - over je hart. Ik geloof dat
je na dezen brief je aan my gehecht zult voelen met sterker banden dan te verbreken
zyn door schroom of te zware opvatting van byzaken. Een goede analyse van myzelf is moeielyk. Dit eerst: al wat ik publiek schreef, is
waar. In 't kwaadspreken waarmeê men my smoort of smoren wil, is veel domheid.
Al ware men nòg zoo tegen my, dan nog kon men genoeg van my weten om te
begrypen dat ik niet pas in de kleine maat waarin men my tracht te stoppen, en,
komiek, ik erger my meer aan de soort, dan aan de booze bedoeling van 't lasteren.
Die bedoeling heb ik altyd voorzien, ('t is een fout in de Christus-legende dat men
hem niet beschuldigde van kleine, triviale fouten. Zie hier: hy plukte aren, en at op
den Sabbath. Daarin lag de omverwerping van het wetsgeloof aan de zoogenaamde
heiligheid van dien dag. Maar by goeden schets van zyn stryd had gepast dat men
hem beschuldigd had van graandievery! Zóó toch zyn de phariséen.) Ik schaak, en
redelyk goed. In plaats van 't beantwoorden myner zetten, gooit men gedurig 't bord
om, en dwingt my de stukken optezoeken. Van kinds af had ik veel initiatief, zucht
tot handelen, 't liep in 't gekke. Klagt over regen vertaalde ik in myn gemoed met:
Wel-
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nu, laat ons droog weêr maken.’ (Dit komt geheel overéén met uw indruk van
tegenstand tegen gods wil in de keuze van je weg naar school.)
Maar, met veel moeite afstand doende van invloed en gezag over 't
strikt-onmogelyke, bleef my altyd in onbegrypelyke mate de zucht tot beschikken
over 't eenigzins mogelyke, en zóó sterk was die begeerte dat ik verwyt voelde over
al 't verkeerde dat ik zag, als hoorde ik een stem: ‘dat moest gy niet toelaten!’ Het
mensenslagten in Afrika kwam op myn geweten, even goed - als de dood van een
vliegje. De ellende van den mens in 't algemeen evengoed als die nare bestemming
van alle vliegen. Ik leed onder 't verbreken van eiken band die wreed gescheurd werd,
en voelde knelling van eiken band die wreed verbond. Van klein af vertaalde ik 't
malle: ‘hy droeg de zonden der wereld’ met: tollit dolores mundi, de smarten der
wereld!
En over dàt dragen beklaag ik my niet, maar wèl over de onmagt om die vracht
ligter te maken aan anderen.
Die onmagt was myn cauchemar, myn spook.
Daaruit volgt: begeerte naar magt, d.i. eerzucht, niet in den letterlyken zin (zucht
naar eer) maar streven naar een toestand die my zou toelaten te helpen, te redden. Ik
geloof niet dat er een god is, maar wel droom ik my een goed, wys, almagtig wezen,
en altyd was 't me of hy my vragen zou: ‘hoe heb je 't zoo'n beroerde boel kunnen
laten?’ Ik: Hoe heb je 't zoo'n beroerde boêl gemaakt? Hy: Ei, 't was juist om te zien
of je 't veranderen kon, 't was een proef.’
Die roeping (eigen gemaakt als 't werk van den schoenmaker) beheerste my, en
al week ik daarvan af op 1000 manieren in de daad, door zwakte, domheid, hartstogt
&c., - nooit gaf ik die roeping op in meening. Altyd heb ik 't vasthouden beschouwd
als deugd, en 't afwyken als fout.
Ik streefde naar magt dus, en vaak speelde ik in dat streven. Wel zeker, ik speelde
er meê als Alcibiades die niet woû dat die koetsier dáár zou langsryden, en daarom
dwars voor de paarden op den grond ging liggen. C'était pour s'exercer la main, tegen
den tyd dat hy zeggen zou tot het Atheense volk: ‘ryd eens over my heen als gy durft!’
Helaas, 't slot was dat-i ellendig omkwam, zonder iets degelyks te hebben uitgevoerd,
en ik geloof dan ook dat Alcib. weinig meer bezat dan wat zucht naar (problematiese)
eer. Want heer zyn, regeren, bestemmen en beslissen, heeft weinig waarde als 't op
zyn hoogst
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aantoont hoe laag er werd gebogen door de beheersten. Ik geloof indedaad dat myn
eerzucht edel is, en dat ik het goede wil. Ik wil waarachtig de som verhoogen van 't
algemeen genot, en dat is naar myn begrip: deugd Men heeft zich gestoten aan die
uitdrukking, wyl men gewoon is geraakt aan genot iets ongeoorloofds te hechten, en
toch blykt er uit de christelyke mythologie dat men 't met my eens is, daar in haar
hemel ‘ongestoord genot’ identiek is met ‘zedelyke volkomenheid,’ en 't woord zalig
evenzeer volheid van genieten aantoont als heiligheid van gemoed. Ikzelf erken dan
ook dat ondeugd niet kàn zamengaan met genot, altans in hoogen zin opgevat; want
verkeerd zou 't wezen ondeugd te noemen al wat afwykt van den verdraaiden
katechismus der maatschappy, of voor genot te houden wat zoo genoemd wordt door
bedorven smaak. Ik laat nu daar of ik juist verstond, toen ik myn roeping meende te hooren. Zeker
is 't dat ik daaraan niet kan beantwoorden als ik toegeef in twyfel. De eerste conditie
van slagen is ‘geloof in zich zelf’. Waar dat ontbreekt is al 't andere ydel. Daarop
volgt: geloof van anderen in ons, van onszelf in anderen.
Het eerste ‘geloof in zich zelf’ noemt de wereld: onbescheidenheid, ydelheid,
verwaandheid. Goed! Goed, tot op 't oogenblik van de proef. Wanneer ik iets uitgeef
voor goud, heeft men geen regt my een bedrieger te noemen indien er indedaad blykt
dat het goud was, en zy die 't doen vóór dien tyd, verdenk ik van zucht om hun koper
aan den man te brengen.
- ‘Wie zal die bres bestormen?’
- ‘Ik’.
- ‘Die man is hoogmoedig!’
O zeker, hy is hoogmoedig-zyn gemoed staat hoog en hy heeft den moed zich zelf
hoog te stellen. Doch als men hem hoogmoed toekent als verwyt, dan vorder ik dat
men wachte tot hy vreest en weigert te doen wat hy zeide. Maar dan is er geen kwestie
van hoogmoed meer, dan zou 't verwyt luiden: ‘je was een laffe, gemeene, leugenaar,
een grootspreker, een bedrieger.’
‘'t Geloof van en in anderen.’ Dìt nu was altyd myn kracht, en als model ('n mal
woord!) neem ik Everdine. Haar geloof steunt het myne. Voor haar moest ik klein
wezen, als ik klein wàs. ‘Il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre’ is
een leugen. De waarheid is: ‘Un grand homme est grand, même pour son v.d.c.’
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Welnu, Everdine die my zoo lang gadesloeg in allerlei, ook in de meest prosaïse
toestanden - gemaakte hoogheid verdwynt by buikpyn of kwaad humeur - zy bleef
en blyft in my gelooven. Zy zou niet vreezen op 't water te loopen als ik zei: gy kunt,
en altyd zou haar antwoord zyn: Merci, Sire, als ik haar uitkoos om te bezwyken
waar haar dood noodig was.
En - zoo zyn er meer! Maar Everdine noem ik 't liefste omdat zy bovenaan staat,
en wyl zy ontmoedigd wezen moest, als er afval mogelyk ware. Niemand heeft, als
zy, smaad en gebrek geleden om dat geloof, en erger nog, zy heeft daaronder haar
kinderen zien lyden. (Och, Nonnie is zoo'n aardig vlug popje. Je zoudt schik in haar
hebben, en ik woû 'r zoo graag zien by uw frédi, die moedertje over haar spelen zou,
frédi, uw intiempje. Dat vond ik zoo aardig.)
Ja, en er zyn er meer! En even als in de natuur vaak oorzaak en gevolg zoo
ineensmelten dat de handeling rondloopt in een cirkel zonder begin, zoo ook is 't een
moeielyk antwoord op de vraag: geloof ik in myn roeping om dat geloof van anderen,
of is hun vasthouden een gevolg van myn overtuiging?’ ik weet het niet, maar èn 't
een, en 't ander is waar.
Er zyn er meer. De heele kleur van dezen brief is niet als voegen zou by een denken
aan jalousie. Maar mogt er by u zoo iets bestaan, vorder dat ik iets doe waaruit blykt
hoe lief ik je heb. Je zult dat misschien niet vorderen omdat je 't nu wel gelooft zonder
bewys. Ook is daarin iets wantrouwends dat beneden je wezen zou, en de opregtheid
waarmeê je betuigde lieftehebben zou iets dégradants krygen als je niet vast overtuigd
was hoe lief ik u had.
Bewys hoeft dus niet, en bestryding van jalousie komt hier niet te pas. O, in dezen
brief altans niet. Dat zal je zien.
Want wat waren myne wapens na de vry gezette ontwikkeling van myn
denkvermogen en een beetje studie ('t eerste veel, 't laaste weinig.
(ik heb weinig geleerd, weinig gewerkt. Myn meeste werk was denken, en zóó
denken dat ik me tant soit peu in staat stelde spoedig te weten wat ik weten moest.
Ik weet dus weinig, maar wel ben ik gauw klaar als 't gevorderd wordt.)
Wat was, buiten dat beetje studie, het wapen waarmeê ik de magt wilde veroveren
die ik noodig had? 't Was de innige overtuiging in 't gemoed van anderen. En daarom
zei ik herhaaldelyk, na Everdine
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eerst genoemd te hebben, er zyn er meer.
Veel zyn er niet, dat 's natuurlyk, maar toch er zyn er die gelooven dat ik een
roeping heb, dat ik in staat ben die te vervullen, dat zy zich daarby moeten aansluiten,
dat zy daaraan al hun kracht besteden moeten.
Weêr weet ik niet wat oorzaak of gevolg is. Toen my 't eerst werd gezegd: ik wil
sterven voor U en uwe zaak,’ weet ik niet of 't een antwoord was op de zwygende
uitnoodiging die er kan gelegen hebben in myn zyn, of eigen aandrift, maar 't is de
waarheid: dat het dikwyls gezegd is.
Wat was natuurlyker dan dat ik, by de bekrompenheid myner middelen en
vermogens, my de vraag voorlegde: ‘Moet zooveel sympathie, zooveel zucht tot
offer ongebruikt blyven? en vaak kwam ik my voor als Robinson Crusoë die 't
betreurde dat z'n klomp goud geen waarde had, omdat hy 't op zyn eiland niet kon
uitgeven. - 't Was my gedurig of de ontbrekende stoffelyke magt moest en kon
aangevuld worden door gehechtheid, zelfopoffering en liefde, en als of de innigheid
tussen gelykdenkende wezens kon aanvullen wat er ontbrak aan invloed op 't groote
geheel.
Let goed op, Mimi, dat nooit myn eerzucht (in den zin als ik zeide) my ooit iets 't
minste heeft doen zeggen of doen in zaken van 't hart, wat ik niet meende, noch ook
dat ik genegenheid gebruikte als middel. Dat zou my vreesselyk gestuit hebben. Ook
ware dat verkeerd geweest uit een oogpunt van belang, want ook hier, als veelal:
‘c'est la bonne politique de ne pas en avoir.’ Neen, myn eerzucht, myn streven bestond,
ik ontmoette liefde, en in myn chaoties gemoed bragt ik die beiden tot één.
Maar ook hierin wil ik niet gehouden zyn aan woordelyke analyse. De taal is arm.
Ook zou ik te veel tyd verliezen indien ik alles wilde ontleden. Vul maar wat aan,
en houd me niet aan een woord.
O, ik heb 'n hekel aan schryven. Dat kruipt en schuift en waggelt langzaam op 't
papier, als de ziel draaft en galoppeert. Ook is 't my, aan U schryvende, prettiger de
aandoeningen te geven, die U aangaan. Maar ook deze brief, hoe houterig, zal
neêrkomen op uzelve. Hy gaat met z'n heelen inhoud u aan, en er is meer verband
dan gy nog weten kunt tussen myn gevoel toen ik je daar staan zag op den stoep van
de station, en den strijd dien ik voer tegen veel ellendigs, Fancy! -
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Ja, de minnebrieven! Dat Holland ze niet begrypt, dat men ze niet zoo ‘mooi’ vindt
als dat andere boek waarmeê men zich zoo ‘geamuseerd’ heeft, begryp ik. Maar gy
zult ze begrypen, Mimi, vooral nu! Want is niet juist de daarin geschetste vereeniging
van poesie en werkelykheid, van onmagt, armoede en zwakte met bovenaardse
verheffing en kracht, van scherpe opvatting met ziekelyke krankzinnigheid een
voorbeeld van wat ik in dezen brief begon te verklaren? Voel je nu ook wat ik meende,
op onze wandeling van deze week, toen ik uw gedurig wegvlugten en weerkomen,
uw wenken van afscheid en van wederzien, met Haar vergeleek, met myne Sybille,
myne Egeria, myn genie! Helaas, helaas, ook dàt vlugt heen, en wenkt van ver als
waar 't voor 't laast altyd! Maar telkens keert het weêr, en maant tot nieuwen moed,
en geeft op nieuw m'een denkbeeld in de ziel, dat eind'lyk, eind'lyk O, o, o, ik ben daar opgestaan, en heb de jamben uitgevloekt die my beletten
zouden u zoo kalm te schryven als ik wilde. Begryp eens, ik ben alleen t'huis ('t Is
avend nu, allen zyn naar de diergaarde, 't gebeurt niet veel dat ik zoo vry ben als ik
wel wensen zou.)
Och, nu brandt er zeker licht in die voorkamer op den Amstel waar ik eens een
schaduw zag die ik wilde houden voor dien van U, om toch myzelf optedringen dat
ik iets van je gezien had! Dat was weinig dagen voor je boosheid in den banketwinkel.
We zyn nu toch verder dan toen, Mimi! Niet waar, dàt zou niet weêr gebeuren. Ik
zie je nog, en hoe boos je ook was, toch is ook dat beeld my lief. - Altyd is er
onderdrukking geweest, misbruik van gezag en magt. Behalve materiele middelen
vond men alom morele (of immorele) hefboomen uit om 't regt te verplaatsen. Van
die middelen vind ik ruw overwigt nog 't nobelste. Daar is minder valsheid in, en de
onderdrukker geeft zich over aan de kans van wraak of revanche. Maar 't overwigt
in gemaakte wetten en voorgepreêkte zeden is lafhartig en daardoor laag. Waarin
zich dat alles openbaart ga ik nu voorby, ik wil nu niet spreken van maatschappelyke,
wettelyke, ouderlyke onderdrukking. (De eene helft van 't mensdom verklaart maar
kortweg de andere helft onmondig. Rusland meent regt te hebben op Polen, Holland
op Indie. Vaders en moeders noemen 't kind slecht dat een anderen wil heeft dan hun
wil. Een meisje is geen persoon, en zy kan 't slechts worden door afstand te doen
juist van datgene wat volgens de natuur haar tot volslagen mens maakt, van 't huwelyk-
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want als zy (naar de wet!) trouwt, gaat zy van de eene onmondigheid in de andere.
Verleden jaar kon je Papa je gelasten thuis te blyven of uittegaan. Wanneer je morgen
trouwt, is je heer gemaal ‘het wettig hoofd der vereeniging wien je gehoorzaamheid
schuldig bent.
Tussen die twee onmondigheden, laat men je de keus tussen dorheid of schande!
O, er is veel meer, maar dat ga ik nu voorby.) Doch even als men altyd heeft getracht te onderdrukken, heeft er altyd aandrift
bestaan in de verdrukten, om zich te verzetten. Zeker, ook in de tastbare natuur, is
alle stof veêrkrachtig, en de 80 ponder die schynbaar onverstoord wegrolt over een
donsje, heeft kracht noodig gehad, hoe weinig dan ook, om den tegenstand te
overwinnen van zoo'n zwak voorwerp. En, in de geschiedenis vinden wy, dat het
niet altyd dons was, dat zich te weêr stelde. Meermalen bestond de tegenstand uit
sterker stof, ja vaak was zy krachtig genoeg om den lompen kogel tegentehouden,
en zelfs terug te stoten, of altans dien te dwingen tot verandering van loop.
Maar meestal zorgde de bovenliggende party dat de zwakkere geen wapens had.
Vreemd is 't niet, al schynt het onedel, maar wie vraagt dáárnaar als de opgave is
baas te blyven. Maandag nacht. Ze kwamen vroeger thuis dan ik dacht en hoopte. Ook schreef ik je
van daag minder dan ik van plan was. Morgen zal ik voortgaan, 't Is nu by éénen.
Zeker slaapje al. Och, kon ik je even zien. In je dagboek staat van een droom, maar
je vertelt hem niet. Je bent my je droomen schuldig - ja, ja, dat is een schatting die
je betalen moet. Ik droom zelden of nooit, en dat spyt me. Die malle fantaisie behaagt
me zoo, dat springen van den geest over alle beletselen, dat spotten met
onmogelykheid, die zotte verbinding van 't onvereenigbare. En, ik hecht aan droomen!
Want wat men droomt, was in 't gemoed, en 't vreemde ligt alleen in de zamenvoeging.
Nooit droomde men, vóór Columbus en Cortez, van Incas met 'n kroon van veêren,
maar daarnà zal 't wel eens gebeurd zyn dat men den koning van Spanje zoo'n kroon
opzette, en Montezuma of Ataliba en Manco Capak maakte tot beschermers van 't
alleenzaligm. geloof. Ik wou zoo graag van je droomen, Mimi, - en 't gebeurde nooit.
Wel, maar zelden toch, van fancy die my wenkte en meênam omhoog - Was jy dat?
Goeden nacht myn lief kind. Wees niet boos dat ik niet van je droom in den slaap.
Och, ik doe 't zoo over dag, altyd!
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Dingsdag.
De prettigste wyze van verzet is op de manier van de Makkabeen, de Zwitsers.
Doch daartoe is noodig veel wat we hier niet hebben, mannelyke gemoederen, wouden,
bergen &c. Al wat er schoon is in de romanbegrippen ontbreekt in een land zoo plat
van vorm, en in gemoederen zoo plat van opvatting. Alva had lang kunnen geeselen
en branden voor men en bloc was opgestaan. De 2 oe penning was de grief! En nog
zou in Nederland nooit 'n opstand georganiseerd zyn als niet Willem 1, gekrenkt na
den dood van Karel v, noodig had gehad fortuin te maken, en zich een positie te
herwinnen die hy door de verheffing van Philips verloren had. Holland is nooit tegen
Spanje opgestaan. Duitse soldaten, betaald met Duits geld, geleverd door Duitse
protestantery, kozen Nederland tot strydperk, en in dien warrelboêl is Nederland
meêgesleept. Waar Hollanders vochten, was 't ter verdediging van steden, en ter
voorkoming der geweldenary die er volgen zou by intogt van den vyand. (NB de
zoogenaamde Spanjaarden waren meestal gehuurde Walen, en veelal ook duitsers
door katolieke vorsten, tegen betaling uitgeleend. Op gelyke wys verhuurden de
Keurvorsten van Kassei soldaten aan Engeland in den Amerik: vryheidsoorlog, en
de rykdom van den tegenwoordigen Keurvorst (een der rykste partic: van Europa)
heeft uit dien mensenhandel zyn oorsprong. O, de geschiedenis is zoo plat, er is zoo
weinig schoons in, zoodra je haar ontdoet van de vèrzerige opgesmuktheid der
dichters, of de pedante leugens der schoolboeken! - Openlyke tegenstand is de
prettigste wyze. Maar de natuurlykste en eigenlyk overal het punt van uitgang is: het
verhond. Winkelried had nooit kunnen voortreden en zich inwerpen op de geharnaste
scharen der Oostenrijkers, als niet Stauffacher - Mechtal en Tell zich hadden
vereenigd, om een eind te maken aan Gessiers tyrannie.
Misschien hadden wy nog te offeren aan Jupiter Diana of Mars, als niet Jezus tot
'n twaalftal visser lui had gezegd: gaat en predikt!
De Katholieke Kerk zou nooit dat toppunt van magt bereikt hebben zonder de
innigheid waarmeê hare belyders elkaêr aanhingen, en zy die gewoon zyn te schelden
op Jezuiten als de eeuwige voorstanders van 't kwade (dat niet waar is) hadden op
hun beurt dan maar eens moeten proberen hoeveel goeds zy zelf hadden kunnen tot
stand brengen door gelyke vereeniging tot het goede.
De Carbonari in Italie hebben Oostenryk geknakt, en zullen Napo-
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leon doen vallen, hy die vroeger tot hen hoorde, en de broederschap verlaten en
verraden heeft.
De geestdrift in 1813 onder de duitse jongelui heeft Nap 1 meer kwaad gedaan
dan Moskou, en de Encyclopedisten van de laaste helft der vorige eeuw hebben de
revolutie bewerkt. Maar boven alles stond in vorige eeuwen de vrymetselary. Er is veel getwist over
den oorsprong. Men vertelt van Egypte, van Indie, van China, de een wil 't nog ouder
maken dan de ander. De zeer bescheidenen gaan slechts terug tot Salomo van
Jerusalem, en Hiram van Tyrus. (De symbolen doelen dan ook op dien tyd en hebben
betrekking op den tempelbouw. Maar dat beduidt niets. Wie Salomo en Hiram - of
liever hun beider bouwmeester Adoniram verzon als stichter, kan dat evengoed zonder
als met geschiedkundigen grond verzonnen hebben.)
Ja, de bescheidenen gaan maar tot Salomo, en ik die weinig geloof sla aan
overleveringen, ik durf ditmaal veel verder teruggaan. De vrymetselary is zoo oud
als 't menselyk geslacht. Waar drie personen byeen zyn, is één de sterkste, de slimste,
de begeerigste. Het stilzwygend verbond der beide anderen ligt in de natuur. Vandaar
dat alle gezag vyandig is tegen verborgen aansluiting. Men verjoeg de eerste
Christenen uit de Katakomben van Rome, even als nu Napoleon bang is voor de
sociétés secrètes. Nooit misschien drukte het ruwe gezag zwaarder op de massa dan in de eerste
helft der middeleeuwen. Geharnaste adel schond, stal, roofde en moordde 't volk.
Wie zich openlyk teweêr stelde, schoot te kort in den stryd. In den aanvang kon men
de individuen verdeelen in twee soorten: roovers en beroofden, (de geestelykheid
hoorde natuurlyk tot de eersten) en zóó diep was de verbastering dat de patienten
zelf niet beter wisten of het hoorde zoo. (thans nog op Java zegt de geringe man het
woord heervreezend, zoo als men den Christenen geleerd heeft te zeggen:
godvreezend, en als iets goeds. Als zyn erfheer hem zyn buffel neemt of zyn huis,
is 't de bonne réligion daarin te berusten net als de haarl: krant-advertentiekristenen
by 't sterven van een kindje.)
Maar weldra, ja terstond zeker, 't kan niet anders, begon by sommigen 't besef
levendig te worden, dat er aan die verdrukking toch wel iets te veranderen viel, indien
slechts gelykgezinden zich aanéénsloten. Ziedaar de zeer eenvoudige reden waarom
in de middeleeuwen de
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vrymetselary (in vele vormen, ook de Veemgerigten hoorden daartoe) een belangryke
rol heeft gespeeld.
Verbeeld je te zitten in een spoorwagen. Twee heeren rooken en dampen dat het
ieder hindert. Zy, bang voor togt als Hollanders, houden de raampjes gesloten. Ieder
denkt by zich zelf: ik woû meer lucht, en minder rook. Ieder denkt dat, maar meent
alleen te staan, en vreest die twee barse heeren, die de gesloten raampjes bewaken
met 'n gezigt van ‘kom er eens aan, als je durft!’ Heb je dan wel eens opgemerkt hoe
gewoonlyk de eerste uiting der lyders bestaat in eene vraag tot z'n medepatienten:
vindt u niet dat het hier benauwd is?’ Maar liefst doet men die vraag zacht. Want,
mogt eens die andere patient of uit lafheid, of om andere redenen neen zeggen, dan
zou dat de tyrannie sterken van de 2 baasspelers, en de kans op verbetering is voorby.
Eerst als men gist, of hoopt, het meerendeel op z'n hand te hebben, waagt men het
de verstoorders der algemeene welvaart aantevallen. Wie meer moed heeft, meer
geest van initiatief, en met de deur in 't huis valt, zonder zich eerst te verzekeren van
hulp, risqueert alleen te blyven staan. - niet altyd omdat de anderen 't niet met hem
eens zyn, maar wyl zy veelal te beschroomd zyn, zelfs om den tweeden, den derden,
te wezen in de rei der tegenstanders. De meeste handelingen der mensen spruiten
voort uit lafhartigheid. Vechtmoed, bloederige moed (vooral daar waar wegloopen
onmogelyk of heel schandelyk is) is een algemeene zaak, maar le courage civil is
uiterst zeldzaam. In zekeren zin heb ik in den spoorwagen onzer maatschappy, zonder ruggespraak
of overleg met medepatienten uitgeroepen: 't is te benauwd hier!’ En - velen hebben
gezwegen. Nog altyd zitten de rookende togtvreezende heeren met barse gezigten
aan 't raampje. - Jy hebt my liefelyk toegeknikt, Mimi, op dien ‘Zondag’ toen je uw
eerste briefje in geel couvert sloot, en verzond. Ook gy klaagdet over benauwdheid.
‘Ja, uwe geschiedenissen van gezag zyn treurig, maar er zyn dingen die nog veel,
veel treuriger zyn!’ Ik zei in 't begin van dezen brief, ‘je zult misschien onze verhouding van een
nieuwen kant zien.’ Is dat niet zoo? Ik ben zeker datje zoo'n brief als deze niet
verwacht had. Welnu, zoo'n openbaring (ik weet geen beter woord) brandde my lang
op 't hart. Telkens by 't weêr aanknoopen, dacht ik: nu, nu, - en telkens moest ik
berusten in 't gedwongen afwenden van uw gelaat. Dan wachtte ik, wel verdrietig,
maar met geduld.
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Hoe 't nu gekomen is, dat ik, afgescheiden van alle maatschappelyke inzigten u zoo
lief heb gekregen, weet ik niet. Maar zeker is 't, dat die liefde eenen grooten invloed
op my heeft uitgeoefend. Er moet gehandeld worden, en ik kon 't niet verkrygen van
my zelf te handelen zonder U. Dáárom griefde 't my zoo, (en daarom drukte ik er
zoo op dàt het my griefde) met anderen eigener te zyn dan met u. Dat zeide ik ook
eergister aan M.A. Daarom ook smartte my dubbel elke stroefheid in onze toenadering,
elk toegeven in beletselen van gewonen aard. ‘Zouden die 12 vissers geen vader of
moeder hebben gehad, die hun verbood meêtegaan met den vreemden man?’ vraagde
ik myzelf met bitterheid.
En toch vermeed ik allen invloed op uwe keuze. Ja zelfs ik had de kracht u nu en
dan te steunen in uw besluit om my aftevallen. Misschien was dat zwak van my. Ik
zag op tegen uw verdriet. Maar ik had misschien evenzeer uw verdriet moeten vreezen
als je die andere zyde koos. Vraag je my nu, wat op dit oogenblik uwe taak wezen zou, als je je aansloot,
onverdeeld aan myn streven - ik weet het niet! Nooit was myn toekomst donkerder,
myn geest gedrukter dan juist nu. Er is ironie, humoristise ironie in 't lot dat my doet
worstelen met het laagste al den tyd dien ik besteed in 't najagen van het hooge, en
als ik op dit oogenblik u schryf van edelen stryd, groote plannen, eindelyke
overwinning, ach, dan is 't meer herinnering dan wel indruk van nu. Ik ben afgemat.
Maar evenals in de Minnebrieven (die een juiste spiegel zyn van myn gemoed) zullen
er weêr bladzyden van opgewektheid en vuur volgen op den luguberen Kruisgang.
Dat weet ik, dat roept my Tine altyd toe, zy en myn zwevende genius: Fancy! Ik heb je veel meer te schryven, maar vandaag wil ik eindigen en verzenden. Ik
wacht op dezen brief tyding van je. Ik kom zoo gauw ik kan in Amsterdam, maar 't
is me niet onaangenaam datje eerst dezen brief hebt, en nog een volgenden.
Ik heb vreesselyk veel zorgen en van de platste soort, - geld. O, God, daaraan had
men my niet moeten overlaten. Ik dacht niet stryd te zullen voeren op dàt terrein. En
toch het moet!
Dag lieve Mimi, myn lieve dagelykse droom. Schryf je gauw, en veel, àl je
indrukken?
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Je begrypt dat deze brief niet uit is. Maar ik wil niet datje wacht op tyding van my.
Dag myn lief kind.
Ik hoef je niet te zeggen dat je voorzigtig bent met myn brieven. Om u, om my,
om alles.

[29 juli 1863
Brief van Multatuli aan Mimi]
29 en 30 juli 1863
Brief van Multatuli aan Mimi. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Gedateerd op grond van een notitie in potlood, door Mimi op de brief aangebracht.
Minnebrieven pag. 54: zie VW II, blz. 51.
dien Dr. in de letteren: zie VW X, blz. 470 en 476.
Over Vrijen Arbeid: zie VW II, blz. 262-264.
Inzake Multatuli's lidmaatschap van de loge zie men VW IX, blz. 314.
Kruissprook: zie VW II, blz. 106-114.
Ds. Francken: zie VW I, blz. 377-390.
Woensdag
Lieve Mimi, nu heb je denk ik, myn pakje al, dat zoo mal in tweeen gesplitst is,
omdat het spoorboekje waarmeê ik eerst dacht myn brief te verzenden, geen pond
woog, zoo als de bespottelyke wet voorschryft. De spoorwegmaatschappy mag geen
afbreuk doen aan de postery, goed, - maar als je nu een turf vastbindt aan je brief, is
't in orde! Ziedaar een staaltje van de hoogte waarop de wetgever staat, dezelfde
wetgever die met z'n hooge geleerdheid beschikt over je persoon en goederen. Onder
de 70 gekozenen die tegenwoordig waren by 't bediscussieren van de postwet, was
niemand die opstond om zich te verzetten tegen zoo'n zotterny, Zoo'n bepaling is òf
overbodig, òf - zoo niet, dan moest men 'r niet illusoir kunnen maken met 'n turf!
‘Wat gaat my dit aan?’ vraag je? Mimi, naar die wetten worden we geregeerd. Naar
die wetten worden de belastingen geheven, naar die wetten wordt over 18-20 jaar je
zoon naar de grenzen gestuurd als loteling, - die wetten bepalen of je mondig zyt of
niet, of je ooit mag meêspreken, - die wetten zeggen dat je gehoorzaamheid schuldig
bent aan je man, - die wetten veroordeelen je als je steelt uit honger, of je kind
vermoordt uit bittere schaamte en wanhoop. Er is weinig om je heen wat niet is
daargesteld door wetten die gemaakt zyn door luî van zulk allooi; als je dus blyft
vragen:
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‘wat gaat my dit aan? zou je (zoo als helaas, velen) afstand doen van je regt als mens.
't Is dan ook alleen door de slaperigheid der geregeerden, dat de middelmatighedens
baas werden en blyven.
Wat gaat my dit aan? Gaat het eener poolse moeder niet aan dat de Russen haar
kind vermoorden? Welnu, waardoor is Polen geraakt in dien toestand? Door de
lamheid dergenen die, vóór de verdeeling, den boêl zoo in den war hebben gestuurd
dat vreemde overheersing niet uitblyven kon.
Maar toch erken ik dat wetten, slechte wetten, niet het ergste zyn. De zeden, de
onbeschreven wetten, drukken zwaarder. Dat moet je weten, dunkt me. Lang, lang geleden zag ik in dat ik magt noodig had, veel magt, onbegrensde magt.
Zooals altyd was m'n heele politiek de inspraak van myn gemoed. Nooit werkte ik
daarop met inzigt, of kunst. Waar in myn omgeving kringen golfden was ik altyd het
middelpunt dier cirkels. ‘En s' approchant d'Edouard, on se sent entraîné comme
dans un tourbillon’ vond ik in een brief dien ik by toeval las, jaren nadat i geschreven
was. Eens toen ik nog heel jong was, zou ik toegevoegd worden aan een
assistent-Resident. Ik woû het graag, want daardoor zou ik Batavia verlaten, waar
ik 't land had. De benoeming ging niet door, want heette het: ‘dan zou ik Assistt Rest
zyn, en de ander toegevoegd aan my.’
Zulke wenken had ik myn leven door. Ook voelde ik altyd die aansprakelykheid
voor alles wat verkeerd was, en meermalen als ik lyden zag, ontviel my de klagt:
myn god, waarom laat gy my dan zoo magteloos!’ en ik drukte op: laat alsof 't een
antwoord was op verwyt van pligtverzuim!
Op myn 22e jaar beloofde ik myzelf - 't klinkt gek, dat weet ik, maar ik wil je
waarheid geven - ik beloofde myzelf een genie te zyn, die alles wist, alles begreep,
alles kon, en nu nog wanneer ik myzelf betrap op niet kennen of kunnen, komt het
me meer voor als moedwillige woordbreuk, dan als ongewilde en betreurde zwakte.
(Wat het dan toch vaak is, helaas, vooral in 't dagelykse).
Toen ik trouwde, heb ik Everdine natuurlyk gewaarschuwd voor myn fancy. Zy
begreep alles, en had er my lief om. Nooit was er de minste breuk in haar trouw.
Altyd was ze zoo als ik haar voorstel in dien brief op pag 54 van de Minnebrn. Altyd
verzoende zy my met myn fantaisie, als weêr de ‘kapel was neêrgevallen in 't
dagelykse

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

182
spoor, en daar vertrapt door een ezel.’ Over 't geheel is Tine juist zoo als ik haar in
de M.B. geschetst heb. Alles is waar, alles, en daarom juist is 't zoo jammer dat ze
gedrukt zyn, en gelezen worden door volk dat er niets van begrypt. O, 't is een
profanatie, en ik vloek dien Dr in de letteren die met z'n gehuichelde philantropie my
verleidde tot zoo verkeerd besteedde openhartigheid. Over 't geheel is schryven voor
't publiek, iets indécents. Gy zoudt uw knie, uw enkel zelfs, bedekken voor 'n
voorbyganger, en ik geef m'n ziel te koop - 't is infaam. Schryven is ontucht, want
òf men schryft wat men meent en gevoelt, en dan is die intimiteit te fyn voor
vreemden, òf men schryft ànders dan men gevoelt, en 't wordt een laffe, flauwe
kunstemakery, als van een gemeene meid die voor geld zich in lokkend postuur stelt
of glimlacht. Maar 't publiek is zoo gewoon aan gekochte - en dus nagemaakte,
aandoeningen, dat het er niets van begrypt als iemand zich geeft zoo als hy is. De
Venus wordt voor vreemd aangezien omdat ze niet gekleed is door 'n modiste enz.
Woensdag avend
Ik schryf afgebroken. Telkens word ik gestoord. Dat spyt me. Liever schreef ik je
drie dagen achtereen. Er zou meer geleidelykheid wezen. En ook bovendien, wie of
wat me aftrekt van u, besteelt me. Alles is weêr uit, en ik zal ½ uurtje of misschien
langer rust hebben. Dat 's prettig. De middeleeuwen waren grof, handtastelyk. Brandstapels, boerenjagten, veldslagen
(waarby, let wel, in weêrwil der zoogene ridderlykheid de ongeharnaste gemeenen
wel degelyk werden voorop gestuurd, met gelyk of grooter gevaar, doch zonder
aandeel in den roem) eeuwigdurende oorlogen waaronder niet zoozeer de stryders
leden als zy wier grond en akker werd gebruikt als toneel van den stryd - dat alles
kon men zien, voelen, noemen. By verfynde middelen kwam dat zigtbaar mishandelen
op den achtergrond, en in plaats daarvan wordt het menselyk geslacht tegenwoordig
verdrukt op min bloedige, maar eigenlyk kwaadaardiger wyze. Nog flinker is 't
heersen door ruwe kracht, dan dat baasspelen met geld en papier, dat speculeren op
den honger der menigte. In beide perioden had men evenwel denzelfden hefboom:
de godsdienst.
(Zie als 't je de moeite waard is over 't verschil der wyze van baasspelen m'n Vry
arbeid pag. 103-107. -

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

183
By menig schokkend toneel van slagting of bloedige tyrannie in de middeleeuwen,
waar de verontwaardiging van sommige betergezinden moeite had zich te verbergen
uit vrees voor den toorn van 't gezag, moet van tyd tot tyd een blik zyn rondgegaan
in den kring, die vraagde: - Broeder vindt gy deze dingen goed?
En zoo'n blik vond meestal neêrgeslagen oogen, want een toestemmend* antwoord
was gevaarlyk.
Soms zal een meer stoutmoedige met gedempte stem diezelfde vraag hebben
gewaagd, en daarom meermalen geen antwoord bekomen hebben. Want wederom
was er groot gevaar in 't antwoorden. Eindelyk moet een ontevredene iemand hebben
gevonden die op z'n vraag (Vindt u 't niet benauwd hier?’) toestemmend knikte, maar
er by voegde: ‘Chut, chut, - niet hier - men hoort ons - waar kan ik u vinden? Doch
laat ons zorgen dat niemand wete dat wy spraken over deze dingen. Ik zal by u komen.
- Volstrekt niet. Ik woon niet alleen. Men zou ten mynent ons bespieden, en
verraden. Bedenk eene plaats waar we veilig zyn.
- Zeer wel (men geeft eene plaats op) En nog iemand dien ik ken en die onze
meening deelt zal daar zyn.
- Hoe heet hy?
- Hy vreest zyn naam bekend te zien.
- Hoe zal ik weten dat hy een der onzen is?
- Hy zal spreken over bouwen.
- By toeval kan een ander my aanspreken over bouwen.
- Hy zal dàt woord zeggen: (paswoord).
- Hoe zal hy weten dat hy my kan vertrouwen?
- Hy zal slechts de eerste helft van 't woord zeggen, en u vertrouwen als gy hem
de tweede helft toefluistert. Ziedaar, heel in 't ruwe, een begin der loges die zoo'n groote rol hebben gespeeld.
Er is iets kinderlyks in, ja als in de beginselen van veel groote dingen.
De vrymetselary stelde zich ten doel zich te verzetten tegen geweldenary, en had
dus te stryden tegen koningen en priesters. Hare middelen waren: verlichting,
mededeeling van kennis, uitroeien van vooroordeel, kortom haar doel was, of altans
men gaf voor dat het doel was: 't goede!

*

In het handschrift heeft Mimi dit woord met potlood doorgestreept en verbeterd in
‘ontkennend’. Zo staat het ook in haar Brieven-edities. (G.S.)
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Natuurlyk wilde ik weten wat zy uitvoerde en hoe? Ik sloot my aan, en bleef even
wys. Ik vond praatjes, wawelery, phrases. ‘De broeders moeten elkander liefhebben.’
Ei, de broeders laten elkaêr in den steek, precies als die andere broeders, de
Christenen. Ik klaagde over teleurstelling zoowel wat aangaat myne weetgierigheid
(ik had gemeend iets nieuws te hooren) als ten opzigte hunner handelingen, van hun
ingrypen in 't raderwerk der zamenleving. Altyd kreeg ik ten antwoord wat zy in de
Middeleeuwen gedaan had. ‘En nu, vraagde ik, nu? er is veel te doen!’
Ook werd my tegengeworpen dat ik nog zoo jong was. (Jong (style fr. maçon) wil
zeggen: laag in rang).
- Goed ik wil klimmen in rang!
En dat deed ik. Ik werd van leerling, gezel, van gezel, meester, en bleef even wys
(d. i. onwys) en even onvoldaan.
- Als je maar wat ouder was! zeiden zy.
- Goed, ik wil ouder worden.
En ik werd, ja wat al niet, Mimi! ridder van dingen die ik al vergeten ben, Schots
ridder, ridder van 't Oosten, van 't Zwaard, van den drommel en z'n heele familie.
Maar ik bleef even wys. Op z'n hoogst leerde ik hoe die ridders elkaêr aanspreken
en groeten, welke hunne symbolen zyn, hoe ze hun mantels dragen - maar van de
wyze hoe ik als ridder van dàt of van dàt, te stryden had voor 't goede - niets!
Altans nooit iets wat niet evengoed kon geschieden, zonder die ridderschap. Geen
zweem van verbond, van zamenwerken tot één doel, van magt door eendragt. Daarop
doelt ook die passage in de kruissprook:
‘vrye metselaren
Die over 't goede, schoone woorden spreekt
Maar U onthoudt van stryden tegen 't kwaad;
Gy die U kindren noemt der Weduw, maar uw hand
Niet uitsteekt om het Kruis te dragen van haar zoon.’
(Kinderen der Weduw noemen zy zich; waarom, van welke weduw weet ik niet.)

Eindelyk werd ik souverein prins van 't rozekruis, met even weinig satisfactie als by
de vorige promotien. Zelfs weet ik niet eens waar 't prinsdom ligt. Er zyn er die
meenen dat we opvolgers zyn van de Johanniter ridders, anderen zeggen van de secte
der Esséers waartoe
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Jezus zou behoord hebben, en Joseph van Arimathea en Johannes de dooper &
Nikodemus. Maar de heele warboel kan me niet schelen. 't Is een bedorven troep.
Toen vorsten en priesters in de middeleeuwen de (betrekkelyke) verlichting niet
langer konden stuiten, hielden zy eensklaps op met het vervolgen der vrymetselaars,
en sloten zichzelf, (wel wat trojaans-paardachtig) daarby aan, zoodat nu byna overal
de koninklyke familien een of meer hunner leden tot nationale grootmeesters hebben
gemaakt, (hier prins frederik) en zelfs Napol III een zyner creaturen, den maarschalk
Magnan, aan de broederschap heeft opgedrongen. Het verval dateert van vroeger,
maar dit zette het werk de kroon op. De onafhankelyke denkers, de helden van
waarheid en regt lieten zich onder curatele stellen juist door hen tegen wien zy in de
vorige eeuwen hadden gestreden. In frankryk byv: waar Napn alle sociétés secrètes
heeft uitgeroeid, zag hy op tegen 't vervolgen der vry metselaars, (wyl er teveel zyn,
en hy dus 't getal moest vreezen, al beduidt het gehalte niet veel). Maar door hen
Magnan te geven tot hoofd, had hy de haute main in hunne vergaderingen, en hy kon
zyn maatregelen nemen zoodra zy buiten 't gewone kringetje gingen van aalmoezen,
weesgestichten, ondersteunen van arme reizigers &c
Want tot zoo iets bepalen zich de heeren. Je kunt wel zeggen (en ik ook) dat men
dit wel doen kan zonder Salomo of Hiram. Juist, en dit is dan ook myn grief dat zy
zoo geheel zyn afgeweken van de primitieve instelling. De vryheid van denken is
verloren gegaan. In sommige loges heeft men zelfs Israëlieten uitgesloten geheel
tegen den aard der zaak, die kosmopolities is. En flinkheid van handelen is finaal
verloren gegaan, sedert men den nieuwelingen durft inscherpen dat ‘Politiek ligt
buiten den kring der metselary!’
Niet in alle landen is men zoo bekrompen; maar in Holland is 't een ellendig
jabroerig troepje geworden.
De heele uitsluiting van politiek is niets dan de zoo gewone lafhartigheid die bang
is zich te stoten aan gezag, en dus blyven daardoor juist alle verkeerdheden in wetten
en zeden, die gesteund worden door dat gezag, buiten bereik.
Ik heb by de broederschap niet den minsten steun gevonden. Ook heb ik die niet
gevraagd, maar wel was 't haar pligt geweest, zy die voorgeeft zich te wyden aan
‘mensenregt.’ En de Christenen! ‘Gy zyt een der onzen, schreef Ds Francken, wy
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denken juist als gy. (‘Precies myn idee!’) Wy zyn 't juist die u de hand zullen reiken
in uw pogen.’
Misschien heb je gelezen wat ik hem antwoordde in den Tydspiegel (Daarin nam:
had hy zyn zalvende toespraak gezet.) Ik was toen nog niet zoo bitter als nu, en
repliceerde met zachtmoedigheid, geloof ik. Welnu, nog wacht ik op dat ‘handreiken’
Ik beken dat ik later de Christenen onzacht bejegend heb, maar dat was juist omdat
ze my in den steek lieten in een zaak die, volgens hun kerkepraat, de hunne was.
‘Mensenliefde, broederschap, opheffen van verdrukten’ &c &c - praatjes!
Na den Havelaar werd ik in 't bespottelyke verheven als - schryver. Dat hinderde
my. (Zie in de Minnebrieven de parabels van Chresos en van de gillende moeder.)
Eens toen een Dominé my zeide dati dat boek met zooveel genoegen gelezen had,
viel ik uit, en zei ‘dat hy dan wel 'n heel gemeene kerel was!’
God weet dat ik 't niet had geschreven, noch voor myn genoegen, noch voor 't
genoegen van wien ook! Ik zocht (en zoek) regt!
Wel was my de Havelaarszaak een gewenst punt van uitgang, tot het beklimmen
der hoogte waarop ik staan wil, om alles te kunnen overzien, tot het grypen van de
magt die ik noodig heb om alles te veranderen, wat my slecht voorkomt.
Want, dit zei ik je reeds, wel heb ik sedert myn 22 jaar dikwyls gefaald in de keuze
der middelen, maar nooit ben ik veranderd van doel. Middelen! O, hadde ik in plaats van den zachtmoedigen weg der overreding en
van geduld, den weg gekozen van geweld! (Waar 't nu toch toe komen moet.) Te
Lebak had het my één woord gekost, en de opstand was dáár geweest. Een heelen
nacht heb ik my beraden. De beslissing was: ‘Verzet u niet, ik zal u helpen op andere
wyze.’ Ja, ik had meêly met de arme drommels die my zouden gevolgd zyn, om één
of twee dagen triomf te boeten met bloedige neêrlaag. Toch spyt het me dat ik 't niet
gedaan heb. Ik ben te zacht geweest, en zal 't niet weêr zyn, zoodra ik kans zie om
Holland op andere wyze aantespreken dan met geschryf.
Komiek, je weet dat Langiewicz, de dictator van Polen, een meisje tot adjudant
had? Altyd als ik van haar las, dacht ik aan jou. Je hebt veel moed in je trekken. En
ik dacht er by, als Langiewicz haar lief heeft, begryp ik wèl dat hy, naast en by zich
zelf, haar blootstelt aan
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den dood, maar ik begryp niet, hoe hy 't kan aanzien dat ze 't ruwe kampleven met
hem deelt, vuile taal hoort, en gemeene dingen ziet. De dood, zamen sterven, - o,'t
is poetiek, maar die prys is weinigen weggelegd. De opgave is 't doorworstelen van
een prozaisch leven. Ik ben voorby je huis gegaan van middag. Wat was my dat een
doods gevoel datje niet daar was, noch in stad. Wat doe je nu? 't Is by twaalven. Och,
geef me toch al je aandoeningen. Wat was je dagboek heerlyk voor my. Denk er aan
dat het my behoort, je hebt 't my afgestaan.
Donderdag
Nog is myn brief niet uit. Maar als ik langer wacht met verzenden wordt hy toch
weêr te dik voor 't couvertje dat ik heb van Marie's hand. En een pakje aan de spoor
brengen loopt in 't oog. 't Kon zyn dat de spoorman u kende en my. De nieuwtjes in
den kleinstädtischen Haag loopen gauw rond. Daarom verzend ik.
Nog weet ik niet wanneer ik in Amsterdam kom. De reden is verdrietig. Over 't
geheel ben ik verdrietig. Maar trekje dit nu niet aan. De hoofdzaak is dat ik je dol
lief heb. Ik wacht tyding van je. Als je niet hartelyk schryft, doe ik een moord. Neen
neen schryf zoo als je gemoed is, ook al was je knorrig. Denk er aan dat liefde geven
is. Geef me je ziel. Doe ik dat ook niet. Dag myn Mimi.

[30 juli 1863
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
30 juli 1863
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 2, blz. 491.
M.M.)
Voor de rekening-courant zie VW X, blz. 717.
Voor de traite op Doorman zie d'Ablaings brief van 18 juli 1863.
Den Wel Geb. Gestr. Heer E.D. Dekker
s Gravenhage
Amice!
Bijgaande de gevraagde rekg. Courant tot Ultimo Dec. 1862: sluitende met een
saldo ten uwen nadeele van f 384,27 waartegen echter in uw voordeel de helft der
waarde van eene partij papier etc. etc. Het is mij onmogelijk U uwe rekening Crt.
tot finale sluiting te zenden, alvorens onze rekeningen met de boekverkoopers en
zelfs nog eenige particuliere inteekenaren vereffend zijn, hetzij door hunne
voldoening, hetzij door onze afschrijving als verlies.
Tot uwe geruststelling kan ik U echter voorloopig mededeelen dat
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ik de rest van 90 Riem papier eindelijk van onze schouder gewenteld heb tegen eene
opoffering van slechts 5% der waarde.
Ik heb de Rekening Ct. zoo naauwkeurig mogelijk opgemaakt; ik vertrouw dat ze
juist is.
Wees zoo goed mij te melden of de traite op Doorman te Breda behoorlijk voldaan
werdt. Ik bezit zijne schriftelijke belofte.
Na hartelijke groete
de Uwe
de Firma
R.C. Meijer

[30 juli 1863
Brief van Multatuli aan Mimi]
30 en 31 juli 1863
Brief van Multatuli aan Mimi. Twee dubbele velletjes postpapier geheel beschreven.
(M.M.)
Datum op grond van een notitie in potlood door Mimi op de brief aangebracht.
Het briefje met potlood is niet teruggevonden.
H & T: Hotz en Truida, zijn vrouw.
de leerlingen van Pythagoras: zie Idee 52, VW II, blz. 319.
Donderdag avend, laat
Ik heb je brief, myn lieve Mimi, en ik ben er bly meê. Je zegt: ik heb goed gedaan
je zóó te schryven, je had er behoefte aan.’ O dàt doet my innig genoegen. Zie je,
dat heb ik nooit zoo kunnen doen, en ik woû toch zoo graag. Elke aansluiting buiten
u, of zonder u, deed my zeer. Ik ben natuurlyk erg verlangend je te zien, en wat vry,
ik bedoel zonder anderen dwang dan voortkomt uit onszelf Maar toch heb ik lust je
nog te schryven. Dat moet ook nog. Datje my nog niet goed kunt antwoorden op myn
brieven (vandaag moetje den 2n ontv: hebben) begryp ik.
Ik lees daar weêr je brief over. Ik ben er zoo bly meê. Tine heeft je heel lief. Zy
weet hoe ik je in 't hart draag. Ik weet datje my gelooft, maar toch woû ik dat je 't
haar eens vroeg - neen, getuigen roepen is gek. Goed, schryf haar maar dat ik dol op
je ben, en zie eens of ze niet antwoordt dat ze 't wist? Zy heeft een paar blaadjes maar
van je dagboek gelezen, en woû niet voortgaan. De reden is dat zy vreesde u te
belemmeren in uiting by later schryven, als je wist dat een 3e 't lezen zou. Dat is heel
délicaat van haar. Zy bewaarde 't voor my, toen ik 't te Brussel had.
Van avend gewandeld met die goeie Marie. Aan de Geestbrug thee gedronken. Er
was illuminatie en muziek. Ik kan niet laten telkens
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over je te spreken, en soms ben ik wel eens bang dat dit lomp van me is, maar aan
haar merk ik 't nooit. Al was zy verliefd op je, kon 't niet beter zyn. Ze is innig goed.
Over H. & T. mondeling. Francis is een beste meid, waarachtig! Ik weet van Marie
hoe Truida u over my heeft gesproken. Dat is... komiek! heel erg komiek.
Gister nacht 1 uur toen je dat briefje met potlood schreef, dacht ik ook aan je. Ik
begryp dat je niet geregeld schryven kunt.
Twee dingen in je schryven frapperen me:
1o. ‘Ik zal moed noodig hebben je alles te zeggen.’
2o. ‘Ik hoop (weet) datje niet nog slechter over me denkt dan je zegt te denken.’
't eerste begryp ik niet: Jy moed tegen my noodig? En 't tweede! O Mimi, hoe kun
je zoo iets schryven? Heb ik gezegd dat ik slecht over je dacht? Ik heb je lief als m'n
afgod, je bent myn ideaal, en ik zou slecht over je denken! Maar zóó kun je 't ook
niet gemeend hebben. Och, kon ik je bewyzen hoe hoog ik je stel!
Ja, ik verzoekje my alles, alles te zeggen, maar ik kan my niet voorstellen dat je
tegen my daartoe moed noodig hebt. Ik voel my zoo innig met je!
Zondag morgen Kwart voor negen Hoogesluis. (dat is in je buurt) Mogt je verhinderd
zyn, maak je dan niet ongerust. Ik begryp dat er beletselen kunnen komen.*
Ik zal logeren in de Munt. (Kom in de Munt. Dat kàn. Morgen schryf ik hier nog by. Nu ga ik slapen, en jy zult myn laaste gedachte
wezen. Och 't spyt my dat ik nooit droom.
Vrydag morgen.
Ja, kom zelve direct in de Munt. Zondag morgen. Dat kan zeer goed. Ik heb daar
vaak gelogeerd, en meermalen dames ontvangen. Ik zal naar U uitzien, en bovendien
zeggen dat men U terstond boven laat. Als ik U ontmoette op de hoge sluis, zouden
wy toch eerst naar een huis moeten loopen waar wy vry spreken konden, en op myn
eigen kamer is het 't best. Je weet immers waar de Munt is? Dat logement met 'n
toren aan 't einde der Kalverstraat, of van U komende, aan 't begin. Ik lees weêr je brief en uw vrees dat je moed noodig zult hebben, geeft

*

De laatste drie zinnen zijn doorgehaald. (G.S.)
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my weêr angst datje misschien toch weêr zult moeten weigeren je aan te sluiten. Ach
Mimi, er is voor U geen moed noodig tegen my. Zelfs als je, naar de inspraak van
je gemoed verpligt was te breken, wel zal 't my smarten, maar ik zal alles begrypen.
Werk? Ja, ik hoop ja! Buiten myn behoefte aan hulp, zou ik 't jammer vinden
vermogens (en een hart) als 't uwe ongebruikt te laten. Het eerste werk, het punt van
uitgang zou wezen dat ik vast op je kan rekenen. Wel zou ik nu reeds je iets kunnen
opdragen, maar dat is byzaak, en 't haast niet. Ook zou je op 't ogenblik, in den crisis
der beslissing over je heele leven, minder dan ooit tot gezet werk geschikt zyn. Het
winden van 't anker, het zetten der zeilen geschiedt na het besluit om de reis te maken.
Of je dat besluit nemen zult is de vraag, en daarom moet ik voortschryven, opdat je
weet waarheen? en met welk schip? ('t is een arm klein, lek vaartuig, en de kansen
van vergaan zyn oneindig grooter dan van 't slagen.)
't Geheim van den opgang der Robinson's geschiedenissen ligt daarin dat hy alleen
was. Eén mens in stryd met de natuur, één mens! Elke andere stryd in 't leven wordt
gevoerd met zamenwerking, en waar wy kortaf lezen: ‘Xerxes trok over den
Hellespont en Napoleon over de Niemen’, luidt de ware vertaling: ‘Zóóveel mensen
deden dien togt, aangevoerd door X of Nap.’
De robinson's hadden 't wel makkelyk! Ik ben er jaloers van. Die trouwe, zich zelf
gelykblyvende natuur is een mak paard zonder kuren. Wie te werken heeft op mensen,
heeft meer te doen, wyl hun regel veranderlykheid is. Nooit viel op een onbewoond
eiland een steen naar andere wetten dan in Londen, ‘the proper study of mankind is
man! Ja en de moeielykste!
Het overtrekken van den Hellespont is geen kunst; dat water draagt, als overal,
een bootje, een schip, naar de algemeene wetten. Maar er is meer noodig om 2½
miljoen personen (of zooveel minder als er tarra is in de geschiedenis!) te bewegen
meêtegaan. Al die Aziaten lieten hun woonplaats, hunne gemakken, hunne verwanten
achter, omdat één persoon door Griekenland heen, een wereldryk wilde stichten. Die
monsterachtige uitkomst berust op een zeer eenvoudige... multiplicatie, haast te
eenvoudig om uitteleggen, en toch let men er niet genoeg op. Verdeel eens Xerxes
ryk in 3 deelen, elk deel in 3 onderdeden enz. Neem aan dat de 3 hoofden van elk
deel gelooven in (gehoorzamen aan) 't hoofd dat boven hen staat, dan kom
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je reeds in de 15e splitsing tot ca 4 miljoen personen die den wil volgen van één
persoon. Er liggen slechts 12 of 13 termen tussen Xerxes en den geringsten krygsman
die meêging van de indise grenzen.
Maar neem de rede van de reeks grooter (er waren méér satrapien dan 3)
vermenigvuldig by elken term de overbrenging van den wil met 20, met 50, met 100,
dan heb je een veel korter weg afteloopen om van den éénhoofdigen top der piramide
den enormen basis te bereiken.
1 × 100 × 100 × 100 × 100 is honderd miljoen. Doe er nog maar een term by, dan
ga je reeds het geheel zielental van onze aarde tienmaal te boven!
Ik houd veel van cyfers, en vind deze redenering sprekender dan 't beeld van Jezus
over zuurdeessem, ofschooni daarmee 't zelfde zeggen wil. Dàt heeft dan ook de Katholieke kerk goed begrepen! 't Is altyd geweest de
schoonste organisatie die ooit bestaan heeft. Van den paus tot den minsten
kloosterportier of liefdezuster, bestaan betrekkelyk slechts weinig trappen, maar door
eene voorbeeldelooze geslotenheid heeft zy met haar stelsel de wereld geregeerd!
Voor de wyze waarop zy gebruik maakte van haar magt, trek ik natuurlyk geen party,
maar de organisatie is prachtig. Zy had het zóó ingerigt dat ze den mens aangreep
by zyn geboorte, en hem niet losliet by den dood, ja daarnà zelfs! Van den doop tot
het laaste oliesel omklemde zy de zielen met onweêrstaanbare magt, en nog nà 't
sterven beschikte zy over de mate van zaligheid. Zeg niet als je leest dat zielmissen
invloed hebben op 't comfort en 't bien-être eens dooden. ‘Wat 'n gekheid!’ of lach
er niet om als een troepje zeer zondige kardinalen een onbekend wezen uit den voortyd
zondeloos d. i.: heilig verklaart; bewonder veeleer de kracht die zulk geloof wist te
doen aannemen. En die kracht sproot grootendeels voort uit dat ééne (schoone)
leerstuk: de onfeilbaarheid van de Kerk! Oordeel niet te gauw in uw verwondering
dat ik dit leerstuk schoon vind. In uwe protestantse traditien moet het je bespottelyk
voorkomen, ongerymd. De protestanten zyn òndingen, Mimi! Met hun halve wysheid
wilden zy 't gebouw behouden, maar... zonder onderste verdieping, zy willen zee en
regen. - zonder vocht, zy willen wel dien dorpsklok bewaren, hoog in de lucht op
dat ieder ten allen tyde kunne zien hoe laat het is, - maar de toren waarop die klok
staat, en zonder welken 't behoud
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der klok onmogelyk is, hebben zy omgehaald.
Ik beken dat het Katholicisme een oud, verrot gebouw is geworden (eenmaal was
't schoon en stevig, hoewel 't slecht bewoond werd, of bewoond door slecht volk)
maar 't protestantisme is 'n huis zonder rez-dechaussée.
Wie de onfeilbaarheid van den paus in twyfel trekt, heeft regt het heele gebouw,
daarop gegrond, te verlaten, maar dàt te willen behouden, zonder dien basis, is
gekheid.
En, die onfeilbaarheid der Kerk bestond indedaad, voor den denkenden katholiek,
zoo goed als voor den domme die meende dat de paus nooit zondigde. Dàt was het
niet! Vraag eens een matroos of zyn kommandant nooit verkeerde orders gaf? Het
staat hem vry dat te meenen, te betoogen zoo langdradig als hy maar wil. Stel zelfs
dat-i gelyk heeft, en juist is de wyze matroos bezig op 't voordek dat bondig te
demonstreren, daar klinkt de stem van dien feilbaren kommandant:
- Reven, alle man òp!
Weg is de feilbaarheid! Hy roept ‘reven!’ en als er niet gauw gereefd wordt, is 't
schip naar de maan, met den wyzen matroos er by! Als hy indedaad intelligent is
geeft hy 'n oorveeg aan den nieuweling, die, geschokt door zyn betoog, het wagen
zou te protesteren tegen 't bevel. Wel kan de Kommandant falen, maar geen feil van
zyn kant kan zóó nadeelig werken op het geheel, als 't verlies van den eerbied voor
zyn stem. Waar ik 't: ‘hy, de meester, heeft 't gezegd!’ afkeur in de leerlingen van Pythagoras,
die meenden daarmeê iets te bewyzen, spreek ik van school, van studie, van
wysbegeerte. Waar ik onfeilbaarheid voorsta, spreek ik van handelen.
In dien zin moet ik onfeilbaar zyn, om dien breeden Hellespont niet onverzeld
overtetrekken.
En, aardig, (oorzaak en gevolg weêr ineengesmolten) - ‘het geloof in anderen aan
die onfeilbaarheid, beschermt indedaad tegen veel verkeerds. Het vertrouwen òp
kracht, geeft kracht!’ Geloof? 't Is een domheid of subliem! Domheid in redenering, in zoeken naar
waarheid. Subliem in handeling, als 't grootste offer.
't Geloof in Columbus heeft Amerika ontdekt, 't gebrek aan geloof belette hem,
het eer te ontdekken, 't is een fout in Jezus dat Judas niet zóó in hem geloofde dat
verraad onmogelyk was.
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(Die heele historie is apocryph. De joods-romeinse policie had niet nodig dat iemand
haar aanwees waar Jezus was. Hy was immers dagelyks te vinden. Het vertelsel dat-i
verraden was, zal z'n oorsprong hebben in zucht om hem te declineren in de ogen
van 't volk. ‘Zie, zoo weinig goddelyks is er in hem, dat één der zynen die dan toch
overtuigd moest zyn van die goddelykheid, hem verraadt.’ De afval van Judas was
een gewenste smet op de firma: ‘Jezus, discipelen, & Co’ maar volstrekt niet noodig
om hem in handen te krygen. Bovendien lag 't verschuilen niet in 't plan. Een
wegschuilende, zich verstoppende Jezus is een ondenkbaar iets, en klopt dan ook
niet met zyn flink: ‘Wien gy zoekt, is hier!) In myne omgeving vond ik geloof, maar steeds direct daarbuiten hevige
tegenwerking, 't Scheen of men elders nayverig was op myn invloed in de nabyheid.
De brief dien Droogstoppel vond in 't werkmandje van Everdine is een staaltje (een
grof maar sprekend staaltje) van die algemeene zucht om my aftetrekken wat my
naby stond. - Toen ik voor 't eerst (en ongaarne) besloot myn kleinen kring te
verwyden, door als schryver (!) optetreden in 't publiek, meende ik in den aanvang
dat ik geslaagd was. ‘Ik wil gelezen worden’ had ik brutaal gezegd, en 't gebeurde.
Maar de opgang dien ik maakte en den invloed dien ik daardoor krygen zou, moest
gefnuikt. Openlyk, flink tegen my schryven deed men niet. Zoo als ik reeds zeide,
men beantwoordde myn zetten niet maar wierp 't bord om, zoodat de stukken
wegrolden in den modder van de dagelyksheid waarin ik niet tuis ben. Ik apprécieer
die taktiek, als doeltreffend, hoe onedel dan ook, want ik erken dat het rondspartelen
in 't slyk der gewone dingen my afmat en vaak ontmoedigt. Zonder hart ben ik niets
waard, en dáárvoor heb ik geen hart. Wat zyn ze slim, die domme mensen, op hùn
terrein!
O, de manier waarop men my gedurig naar beneden haalt van 't voetstuk waarop
ik my durfde plaatsen, is treurig. Ik zou kunnen (en eens misschien zal ik 't doen)
een schets geven van de wyze waarop Nederland heeft geantwoord op den Max
Havelaar, ‘die zoo mooi was’ zeide het!
Maar niet daarin wil ik my nu verdiepen.
Voor U, en in dezen brief, is de vraag wat er gebeuren moet, wat er wezen zàl,
niet hoe ik tobde met 'n ondankbaar verleden.
Waar ik aanhankelykheid vond, zucht tot aansluiting, was 't groo-
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tendeels, ja byna uitsluitend by vrouwen. Wat er onder mannen van myn geest is,
zal eerst blyken na twintig jaar als zy die my lazen in hun kindsheid de maatschappy
zullen besturen. Wie ouder was by myn optreden, was vooraf reeds ingenomen door
koffy, suiker, bybelgod, corpus juris, metallieken en andere winkelartikelen. Er zal
gestreden worden in myn naam, als ikzelf niet meer zal dáárzyn. O, ik weet het, er
is dood noodig om leven te wekken, en geen weg leidt ten hemel dan over Golgotha.
Maar dat 's geen reden om inteslapen vóór Golgotha, - integendeel! O, wat maakt
de legende 't dien Jezus makkelyk! Wat ligt er weinig verveling tussen zyn: ik zegge
u!’ en 't is volbragt! Wat was zyn veldtogt kort en gauw beslist, - hoe weinig
garnisoensdienst! Hy kwam, zag, schold, berispte en werd gedood. Waar ik aanhankelykheid vond was 't meestal by vrouwen. Heel natuurlyk. Zy
zyn de Samaritanen van dit Judea! De paria's dezer maatschappy. Zy mogen niet dìt,
zy durven niet dàt, - zy zyn voorbeschikt te hooren naar elke blyde boodschap van
verlossing. En ik, met myn ‘malle begeerte om de smarten der wereld te dragen’ ik
was voorbeschikt te lyden onder hare ontbering van vryheid.
Zóó hebben velen my lief gehad, en ik velen!
Nu vraag ik je, of ik gelyk had in myn eersten brief, van maandag Mimi, toen ik
zei dat hier geen plaats kon zyn voor jalousie. O, dat valt weg!
Wie my liefhebben, en myn zaak, moeten zich vereenigen tot zamenwerken. Er
moet een vorm worden gegeven aan de kracht die in veler hart woont. Er moet éénheid
zyn in 't streven van allen die zwygend vraagden: ‘Vindt ge 't niet benauwd hier?’
Ik zal dien vorm uitdenken, vaststellen. Reeds lang zou ik 't gedaan hebben, maar
ik kon niet zonder u, omdat ik je zoo onbeschryfelyk lief heb. Dat brak myn élan.
O, Mimi, als je wist hoe électriek de indruk was dien middag toen ik je voor 't
eerst zag, en toen je my kuste! Nooit is 't gevoel verzwakt van dien dag. Voor my
lag in die kus een verbond voor altyd, altyd! En wat gy ook moogt beslissen, al zoudt
ge neen zeggen op al wat ik u vraag, al zou je ook nu weêr meenen te behooren aan
andere pligten, in myn hart zal ik u blyven aanhangen, en vereeren en beminnen
zonder grens.
Maar wèl zal 't my smarten en verlammen als ik u vreemd moet
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houden van 't groot ryk van Insulinde!
Insulinde, dat is, ja, vooreerst die verzameling van prachtige landen ‘die den
evenaar omslingeren met 'n guirland van smaragd’ maar later, later, zal 't den naam
wezen van 't groote wereldryk dat ik stichten wil, en waarin ik u wil zien op de
eereplaats.In 't begin zei ik dat de beschryving myner persoon moeielyk is. Hier nu byv: ik
zie geen kans u 't verband aantewyzen tussen myn ‘eerzucht’ en myn liefde voor U;
ik weet niet wat uw gelaat, uw houding, oogen, stem, - een handdruk of kus van U
te maken heeft met den moed en de kracht die ik zal noodig hebben om den Augiasstal
der maatschappy schoon te vegen, - maar al begryp ik dat alles nièt, ik voel het wel,
en myn heele begrip zit in dat gevoel. ‘Les grandes pensées viennent du coeur.’
Zonder dat gevoel ben ik dan ook in de meeste dingen geniaal dom. Myn lieve
Everdine weet er zoo iets van! Zy die my by de hand leidt als een kind. (Zie daarover
de schoone woorden van de Pène vóór den Havelaar.)Over 't geheel zal je al die tegenstrydigheden in myn zyn kunnen vinden in myn
geschryf, dat je (nu vooral) beter zult begrypen dan aan een ‘publiek’ mogelyk is.
Sla nu maar myne ideen op of de Minnebrieven, of de vry-arbeid, waarin ik hier en
daar veine heb van uitdrukking, - overal zul je vruchten vinden van den grond, dien
ik je nu in ruwe trekken heb beschreven. En als je anderen over my hoort spreken,
zul je veelal lachen in jezelve.Toch betreur ik 't niet dat ik schreef voor publiek. Ik heb daaraan U te danken.Vraag je nu: wat moet ik doen, nu, heden, morgen? Zie, dat weet ik niet. Ik heb
te werken. Ik moet de groote Constitutie schryven voor Insulinde. En dan gy!
Wat U aangaat, gy hebt thans alleen te antwoorden op de vraag ‘of je my liefhebt?’
Dat antwoord kryg ik Zondag!En, Mimi, meen niet dat er moed noodig is om ‘neen’ te zeggen, of ‘ja met
voorbehoud.’
Als altyd, zal ik berusten in de uitspraak van uw gemoed, en 't zal my een rust
wezen te weten dat je nu 't gewigt begrypt uwer keuze, en dat je juist uit dit schryven
hebt kunnen zien hoe hoog ik je stel, niet in myn hart alleen, maar ook in myn
droomen van toekomst, van stryd, en van overwinning. Toch zul je myn fancy blyven
al vlugtte je heen!-
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Door veel dagelykse dingen ben ik juist tegenwoordig heel erg gedrukt. Des te beter.
't prouveert voor my (in m'n eigen oog) dat ik gebukt onder 't kleine, my vastklem
aan 't groote. Dat geeft my weer verwaandheid genoeg, om er doorteslaan.Wat in myn schryven (heel négligé) niet zamenhangt, moet je maar vasthechten.
Ik vind het prettig als ik slordig mag wezen.Het denkbeeld je weldra te zien, met meer vryheid dan ooit, maakt my gloeiend.Myn plan is Zaterdag avend in Amsterdam te komen. Vind ik dan iets van je in
de Munt? toe, een woord maar, een groetje.
Dag, lieve, lieve Mimi,
Naar uwe opgave mag deze brief geen adres hebben van myne hand. En toch is 't
zoo. Ik schryf Marie's adresje na. Dat deed ik gister ook. Heb je't gemerkt?

[1 augustus 1863
Multatuli in Amsterdam]
1-3 augustus 1863
Multatuli in Amsterdam. Ontmoeting met Mimi.

[3 augustus 1863
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
3 augustus 1863
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 2, blz. 497.
M.M.)
E.D. Dekker Esq
Amice
Ingesloten twee muntbiljetten ieder à f 10. - Volgens afspraak.
T.T.

[5 augustus 1863
Brief van Multatuli aan Mimi]
5 en 6 augustus 1863
Brief van Multatuli aan Mimi. Drie dubbele velletjes postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Datum op grond van een notitie door Mimi op de brief aangebracht.
De woorden: Eduard, ik ben niet laf, waarlijk niet! 't hindert mij zoo dat je zijn in
potlood geschreven, maar nadat Multatuli zich bij het overschrijven vergist had,
verbeterde hij in inkt en ging in inkt verder.
Mijn kamer: volgens Mimi (Brieven VI, blz. 219) de logeerkamer van de familie
Hotz.
Voor de toespeling op de pokken, zie de brief van 15 juli 1863.
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Den haag Woensdag.
Eerst nu schryf ik je, myn heerlyk kind, en als ik naga hoe ik my met je bezig hield
na je bezoek, onder 't lezen van je brief, en daarna, dan is 't my of er al een jaar ligt
tussen de verschyning (dàt ben je my!) en de herinnering. Daar ligt een waas van
reinheid over u dat my zoo liefelyk aandoet, en my stemt tot goedzijn. Ik dacht
gedurig aan uw vaders woord dat hem vereert, en haar wien 't gold vooral: ‘Daar
kwam geen liefd'loos woord ooit uit dien mond, nooit vloeide er iets onreins van
deze lippen!’ Dat hoorde ik gedurig toen ik je aanzag. De indruk dien je op my maakt
is tooverachtig, en spiegelt weêr in 't geen ik zeg of doe.
Gister middag aan tafel heb ik gesproken, wat ik anders niet doe. Ik las genegenheid
in de blikken, ik voelde dat ik beminnelyk was, ik leefde in den atmosfeer dien gy
my had meêgedeeld, - ik gaf de parfum weêr dien ik meênam uit uw nabyheid, uit
uw brief - ik rook naar liefde en goedheid.
't Kan me niet schelen of ik my gek uitdruk, en myn woorden kleed in 't negligé
van m'n hart. Alles was goed om my, en voor my. Als ik 'n kollecte had te doen gehad
voor arme kraamvrouwen, zou er veel gegeven zyn.
Maar dadelyk schryven kon ik niet. 't was my als in de twee brieven die jy me
zond uit Amsterdam. (Reken er op dat ik dit altyd begryp.)
Wat zie je er heerlyk uit, Mimi! 't Is net of ik je nu voor 't eerst goed gezien heb,
en toch, hoe fris en blozend en gezond, toch ben je my, met al je wereldse liefheid,
poëtieker dan een schim! 't Is een kuur van Fancy zich te verstoppen in die volheid
van vormen, zy plaagt my met de weelderigheid van haar woning - of neen, 't is die
hertogin (d'Egmont, geloof ik) die als boerenmeisje ter kermis ging, om te zien of
de prins haar kennen zou onder 't Bretons boerenmutsje. Nu ja, - de prins heeft haar
terstond gekend, en fancy had geen eer van de vermomming.
Och neen, kryg geen pokken, Mimi! Ik zou 't erg, erg jammer vindenVoor je vraag (in 'n vorigen br.) ‘Zorg dat Tine van my houdt’ zal ik zorgen, dat
verzeker ik je!
Ja, liefhebben is leven! Er bestaat een schoon woord (van, ik meen, de heilige
Theresia) over den duivel: ‘O arm wezen dat nooit heeft
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liefgehad!’ Dat's een heerlyke opvatting van de hel. Geen vuur, geen wormen, geen
tandengeknars, geen toorn Gods, - niets van dat alles, maar... geen liefde! Ik weet
niets van Sinte theresia dan dat woord, en ik vind dat men gelyk heeft gehad haar te
canoniseren.Ik lees daar je brieven na die ik kreeg voor myn komst te Amsterdam. Lieve Mimi,
ik voel zoo dat we elkaêr nu oneindig nader staan dan ooit. Tussen nu en 't ogenblik
dat je op den stoep stond van de Station is in myn gemoed veel gebeurd. Ik kan je
niet liever hebben dan toen, en vroeger. (Ik heb je altyd de waarheid gezegd.) Maar
wèl ben ik vertrouwder met u, en met het denkbeeld dat je my toe behoort, zoo als
ik U. Meen niet dat myn innige vereering van Everdine, of andere genegenheden en
pligten daaraan iets te kort doen. Ik durf te zeggen dat ik u behoor, omdat ik niet kan
verzinnen welk gedeelte van myzelf ik u onthouden zou. Ik weet niet waar ik zeggen
zou: tot zóó ver! Och, laat my toch altyd goed ondervinden dat je alles aanneemt als
uw eigendom.
Wel bezwaart het my dat ik veel liefheb. Van morgen stond Franciska by my en
was zoo hartelyk en ik ook. (Ja, ik weet dat ze my liefheeft, en ik houd ook veel van
haar. Zy is open, die zwygende Francis.)
Och, ik zal u een kleine trek van haar vertellen die ik groot vind. Zy weet hoe ik
je lief heb; en hoe ik alles op prys stel wat van jou komt. Nu weet je de historie van
de mosplant. Gedurende myn afwezen naar Amsterdam heeft zy die begoten. Gister
avend thuis komende was de ontmoeting en famille gewoon vriendelyk, maar 't eerste
ogenblik toen zy my een woord alleen kon zeggen was het dàt: ‘ik heb de mos
begoten!’
Vind je dat niet beeldig? Vind je 't niet edel dat die tyding bovenop lag in haar
hart?
En als ik dan heel hartelyk ben tegen Francis doe ik dan kwaad? Ben ik je ontrouw?
Help my regt zien. Maar wel zeg ik haar hoe ik jou in 't hart draag - ja, dat spreekt
van zelf! Hoe kon zy anders die zorg voor uw plantje gebruiken als een vriendelyk
offer van hare liefde tot my! Is er niet verhevenheid, ongeleerde grootheid in dat
verzorgen van 't symbool myner gehechtheid aan U? En die behoefte my dàt terstond
te zeggen als een geschenk by 't weêrzien! Ik beken dat dit myn hart steelt.
Van morgen heb ik haar langer gesproken, en haar uw groet gebragt.
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(Aan Truida zeg ik niet dat ik je gezien heb.) Ook sprak ik over Annette. Och, Mimi,
maak dat francis een brief van haar krygt. Ik sprak van Annettes zenuwachtigheid
en opwinding, en dat het myn pligt was (voor zooverre 't my aangaat) my te effaceren.
Goed, direct en indirect zal ik dat doen, en ik heb francis opgedragen van haar kant
daaraan meêtehelpen. Ze heeft my dit beloofd. En daarom, Mimi, wou ik zoo graag
dat je Annet toestond of uitnoodigde of zelfs animeerde om haar te schryven. Toe,
ik ben dit schuldig aan Francis voor haar fyn liefdeblyk met dat plantje.
‘Hoe je 't zult aanleggen?’ Ziehier. Zeg aan Annette dat je my hebt gesproken, en
ja - wees open tegen haar! Zeg desnoods dat haar lof van openhartigheid je drukt.
Och, 't zal haar ook goed doen dat je vertrouwelyk met haar bent en 't geeft u dan
weer meer regt op háár vertrouwelykheid, die je juist noodig hebt om haar te
herstellen. Francis zei iets wat me trof: ‘Och, als 't maar goed voor Annette is, dat
zwygen en smoren!’
Lieve Mimi, je weet beter dan ik wat voor haar 't best is, maar als je aan haar den
omgang met Francis toestaat, zal ik goed zorgen dat ik buiten spel blyf.Ik, in Arnhem geweest toen Annette er was? Kyk dat's nu myn moraal. Na de
afspraak met u, zou ik dat infaam vinden! Hoe komt men er aan?Lag er pretentie in toen ik uw uitroep: ‘aan u had ik myn leven en wil beloofd, en
u had ik willen lyden en genieten, en aan u had ik alles, alles willen ten offer brengen!’
op my toepaste? Neen mimi, na alles wat je my zeide en schreef, zou 't begueulerie
geweest zyn, u te vragen: aan wien zegt gy dat?
't Is waar, in dat stuk staat dat ik jong ben. Maar ook dat is niet onwaar. Ik ben
zoo jong als gy. Myn gemoed is nieuw en fris als 't uwe. Myn lichaam moge nader
staan aan de ontbinding, 't is niet ouder dan toen ik korter geleefd had. En myne
aandoeningen? O die ryke, alles bezielende poesie! Wordt de lente oud omdat haar
veel lente's vooraf gingen? Is niet elke nagtegaal weêr de nagtegaal, de bode, dezelfde
bode? Zou men kunnen zeggen ‘ze worden oud, die diertjes - wy schryven al 63?’
Is er een rimpel in hun zang, of versletenheid in de melodie?
Maar zònder die poesie, die eeuwig groen blyft, och, dan ben ik wèl oud! Ik voel
er niets van, - maar by 't berekenen! Ik heb gehoord (en
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ik herinner 't my!) het bombardement van Antwerpen! Voor dertig jaar schreef ik 'n
treurspel! (natuurlyk heette het Hector. 't lag in myn gemoed party te trekken voor
den overwonnen held die niet als zyn tegenstander gesteund werd door 'n god. ‘'t
was vals spel! vond ik. En, mimi, toen je geboren werd, duelleerde ik al. (Ik wil de
krant opzoeken waarin je geboorte staat, help my op den weg). Ja dat wil ik lezen!
‘Heden verloste voorspoedig van Mimi!’ Och, wat was dat vriendelyk van je mama,
om u te verlossen, - vriendelyk van jou om te komen! Heb je naar me gevraagd?
Maar ik was vèr van je in 1840! Toen maakte ik verzen met treurighedens. Eerst in
42 beloofde ik myzelf een genie te zyn.
Donderdag, morgen.
Gister ben ik opgehouden, en den namiddag heb ik gewandeld met Marie. Zy zal
u schryven. Ik wacht haar brief. Ik verzocht haar dien te sluiten. Ik vind niet goed
intimiteit te verkrachten. Wel denk ik dat zy geen geheimen voor my heeft, maar
haar toon zelfs moet vry blyven. Haar vorigen las ik, maar ik deed er niet goed aan.Toen ik thuis kwam, vond ik een mallen brief van Rosette B. Gelukkig voor haar
weet ik dat zy beter is dan haar gezochte geestigheid. Haar ziel is een duitse trekletter
met krullen, maar goed is zy. Zy streeft naar ontwikkeling. Jammer dat zy die zoekt
in smakelooze afwyking van eenvoud.Jy bent wel eenvoudig, Mimi. Nu meer dan ooit ligt je gemoed open voor my. En
zelfs je afgebroken zinnen lees ik vry goed uit. Toch moet je daarvan geen misbruik
maken. Laat my geen brief tegen 't licht moeten houden, om te begrypen wat in de
pen bleef. Tussenbeide doe je 't tot in 't ondeugende. Nog ben je my de verklaring
schuldig van - wacht ik zal 't precies afschryven, ('t Is uit je briefje met potlood in
Amsterd s nachts één uur geschreven.)
er staat: ‘Eduard, ik ben niet laf, waarlyk niet! 't hindert my zoo dat ge 't geloofde
(gelooft?) Vrees voor smart in anderen is geen lafheid, is 't wel? ‘Daar werd ik aan
opgeofferd, zegt u
(god hoe gek, dat u!)
Ja maar... één droom zal ik u zeggen, of misschien begrypt u 't zoo. Byron was
sedert, neen, ik zal 't u zeggen.’ En niets meer.
Toe geef my dien droom (was 't een wakende?) en herhaal my wat je my zeide
van Byron. 't was over liefden. Ik wil weten of je iets tekort komt in je gemoed door
myn schuld. Dat wil ik niet.-
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Ja, Mimi, zeg my altyd alles. In de Sterkmanslaan (och, wat ben ik nu vrolyker dan
toen!) zei je, ‘je weet wel dat een meisje dat zoo niet zegt!’ Nu vraag ik je eens vooral,
op dat punt geen meisje voor my te wezen. Wees liever impudique van opregtheid,
dan dat ik smart voelde over terughouding. Neen, impudique kun je niet zyn. Is dat
eene bruid die eens hartelyk ja zeide op de vraag of zy zich geven wou, is zy
impudique als zy zich ontkleedt? Weigering ware diefstal en valsheid in haar. En gy
die my zooveel meer zyt dan een gewone bruid (die vaak niet meer te ontkleeden
heeft dan haar lichaam) gy die my uwe ziel gaaft - o neen, wees in dien zin geen
meisje! Ik heb regt op alles wat je denkt en voelt en droomt, - dat alles behoort my,
- en voor stelen ben je te eerlyk!
O, ik klaag niet! Godbewaarme! Denk niet dat ik klaag! Nog denk ik aan dat
openhartige ‘en’ waarmeê je tweede brief begon. Dat was my een révélatie!
En toch kreeg ik véél brieven, nu nog! Meestal antwoord ik niet. Zoodra wy voor
goed byeen zyn, zal ik je laten lezen (waar ik niemand verraad). Er zyn curieuse
dingen by.Ik kan je niet zeggen hoe het my aandeed dat je geslapen hebt op myn kamer. Ik
dank je wel dat je my dat zegt. Ik wist het niet, en ik begryp dat men 't my hier niet
gezegd heeft. Ook zal ik hier niet zeggen dat ik 't weet. Ik wil 't niet noemen by een
ander! Ja, aan Everdine zal ik 't zeggen, en ook hoe 't my aandoet. Ik heb myn kussen
omhelsd, en ik heb geschreid. Begryp je dat? O, ik vind het zoo lief dat je 't my zegt.
Je weet niet welken indruk dat op my maakt. Hoe kwam dat zoo uit? Men heeft toch
niet gemerkt dat je 't wilde of er op gesteld was? Ik ben zoo scrupuleus op alles wat
je aangaat, zelfs op dingen van voorgewend belang. Toe, zeg me er alles van! Ik kan
me opwinden tot de verbeelding dat je er ligt! O, dat idee is een vreesselyk genot!
Als je my nu een groot geschenk wilt geven, beschryf my dan je aandoeningen
van dien avend!
Wy zyn toch maar kleine wezens. Ik ben verdrietig op myzelf dat ik, zonder uwe
mededeeling, niet gevoeld heb dat je daar geweest was. Ik neem 't my kwalyk. En
nu moet ik je daarby vertellen dat ik onlangs (den dag van je vertrek) er aan dacht
naar je huis te gaan en te proberen uw kamer te zien te krygen, Natuurlyk zou ik 't
nooit doen, wyl zooiets je zou compromitteren tegenover de meid, die ik
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in zoo'n geval zou hebben moeten omkoopen. Maar wel dacht ik er aan, en vond het
verdrietig dat het niet kon.
Nu, als dat gekund (gekund!) had, zou ik zeker dáár, in uw atmosfeer, gedacht
hebben u te voelen! Dwaas! Ik heb je niet eens waargenomen, hier, hier waar je
geslapen hebt, op myn bed. 't Is schande zóó weinig vermogens te hebben om te
beminnen! Wat kan 't my schelen of anderen maar 5 zintuigen hebben (zegge één:
gevoel), moest ik niet opgevoerd zyn tot hooger waarneming?
Ik ben er verdrietig om, Mimi! 't Klinkt my als een sarkasme: ‘ei, je hebt haar niet
eens lief genoeg om haar verblyf waartenemen met andere zinnen dan de gewone!’Ja, ja, daar is het weêr, die eindelooze smart over 't verschil tussen willen en
kunnen! Dat is de ironie van den God die z'n schepsel bespot wyl 't niet vliegen kan!
Ik kàn niet vliegen, o Heer, en Gy, Gy, Gy draagt daarvan de schuld! Gy, die my
òf had moeten instaatstellen tot het hoogste, of my de begeerte onthouden naar het
hoogste.
Ik ben verdrietig, Mimi, over myn onmagt. Maar dat is waar, ik wil het goede zoo
sterk als een geschapen wezen dat willen kàn, en u heb ik lief zoo sterk en vurig en
heilig als mogelyk is voor iemand zonder zesde zintuig.Ik ben wel ondankbaar met myn verdriet. Wie weet als ik hooger stond of ik dan
wel gevoel zou hebben voor 't lagere. Ik dacht daar na, en begreep dat een geest, je
knie niet had kunnen omhelzen, zoo als ik gedaan heb omdat wy beiden maar mensen
zyn! Hoe heeft men toch lief in den Hemel? Wolkerig, zweverig, - ik begryp er niets
van.
O hoe gek, straks was ik verdrietig over te veel stoffelyke onvolkomenheid, en
als ik nu nadenk dat die zucht naar 't aetherise, - als er aan voldaan werd! - my zou
te staan komen op 't verlies van je knie, je mond, je voorhoofd en je oogen! - O dan
wou ik graag nòg dommer wezen, nòg stoffelyker.Neen, dat meen ik niet! Je hart is hoofdzaak! - Och alles, alles!Of ik boos was of ben om die vraag over Everdine? Ik dacht niet aan boos zyn. Ik
begreep je vraag, en doe ze zelf van tyd tot tyd. Maar 't antwoord is eenvoudig, en
je had het zelve klaar. Zy weet alles van my, en begrypt alles en deelt er in. Daaraan
dacht ik ook toen ik je schreef: (en ik heb 't altyd gezegd) ‘beroep je er op dat ik je
zoo lief
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heb!’ Zy is juist myn innigste vertrouweling, zelfs in dingen die ik niet uitdrukkelyk
gezegd heb, omdat ik geen tyd had, of wyl ik in een bui was van verwaarlozing
(schynbaar), of omdat het van zelf sprak.O, dáárvoor moet ik je waarschuwen. Er zal een tyd komen dat ik weinig of niet
schryf - ingodsnaam, wantrouw nooit myn hart. Dan ben ik afgetrokken door platte
dingen. Zie 't in de minnebrieven waar ik Fancy niet kende omdat ik bezig was met
het ministerie van Kolonien.
Ja, je zult de MB. begrypen, en eigenlyk daarin alles vinden wat my aangaat.
Ook zul je daarin zien hoe Everdine my terug voert naar fancy. Hoe zy me beknort
dat ik 'r verliet, of afdwaalde. Dat zyn chûtes van de ziel - adelaars ruityd!
Zie je dàt is juist zoo mooi in Everdine dat zy my toeroept: Zwem, je kùnt! in
oogenblikken van moedeloosheid! Betsy had gelyk met háár te dweepen en dat doen
velen. De hier en daar uit valsen weêrschyn bestaande flikkering van Havelaar is ver
beneden de stevig doorbrandenden gloed van háár. Altyd dezelfde, altyd moedig,
trouw, zacht, soliede verstandig, eenvoudig poëtiek, kinderlyk vrolyk, genotlievendGenot is deugd! O en zie de smaak van haar genot! Je kunt het weten uit haar
brieven. Zy zou den hemel tot een kermis maken, en van 'n kermis den hemel.
Onlangs by 'n processie waar God de heer met kinderlykheid werd vereerd, als
katholieken gewoon zyn, maakte zy de bakkersvrouw die ons 'n plaatsje had gegeven
in haar winkel, heel gelukkig met haar vrolykheid over de mooiheid van al de versierde
voddery.
-Madame, la procession de votre faubourg est la plus belle que je n'aie jamais vue.
La vierge de Molenbeek ne vaut pas la vôtre - et la magnifique couronne! Tenez, sa
robe seule vaut plus que l'autre avec le manteau.
-N'est ce pas, madame?
-Si, si, votre Vierge est magnifique et comme ils ont bonne mine, ces enfants de
choeurDe bakkerin gloeide van pleisier.
-En avez vous, des enfants? En etaient ils, de la procession?
Wei zeker. De kinderen van de bakkerin waren er by geweest. Daar-
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om deed het haar zoo'n genoegen die processie zoo te hooren pryzen. Of Everdine
't wist? Zeker! Want de vrouw had gewezen op die rei meisjes ‘en blanc et en bleu’
de kleuren der h. maagd
(ook de kleuren van Insulinde, uw kleuren Mimi!)
en gezegd:
-Vous voyez bien ces petites anges qui prient et qui chantent? en dat had ze gezegd
op 'n wys die Tine deed voelen dat haar dochtertjes daarby waren.
En dat zy de processie ‘mooi’ vond, was waar. En ìk ook. En Edu en Nonnie ook.
En Lotje ook. En we voelden medelyden met het protestantisme, en feliciteerden
God dat er nog kinderen waren die hem dienden met bloemen en kleuren en vlaggen
en palmstrooien, en zingen en bidden op kinderlyke wys!
Misschien schryf ik niet naar je zin, Mimi. Misschien wou je wat meer over zaken.
Je zegt het is je niet zoo aangenaam dat ik over U spreek, liever over wat anders!’
Goed, ik zal alles met je behandelen. Ik zal m'n heele ziel voor je uitkleeden. Maar
nu, nu na myn bezoek te A., nu nadat ik je voor 't eerst goed gezien heb, nu kan ik
niet anders schryven dan ik doe! Ik ben vol van U, vol van poesie.
Wei heb ik iets van de stemming als nà je dagboek! Ik wilde graag het boek van
m'n leven toeslaan, na de pagina waarop Uw liefde staat.Ach, wat 'n droefheid in M.B.'s brieven! Wat 'n floers ligt er over die ziel. Steun
haar goed en geef haar liefde. Wat klinkt my haar ‘my own darling’ lief omdat het
gezegd werd aan U. En hoe trof my die hand die 'k terstond herkende! Eens, toen ik
van U een brief wachtte, ontving ik den haren waarin zy my schreef dat zy geen
brieven meer ontvangen zou. Dat was 't begin der slingering die zoo lang geduurd
heeft! Maar nu is ze uit, uit, uit!
Mimi ik kan niet van u af - en nu, ik wil niet! 't Is ydel onszelf iets optedringen
als mogelyk wat wy beiden voor onmogelyk houden. Het kan niet!Acht je het pligt uw papa te zeggen dat je aan my hecht, met my omgaat, dat je
dien omgang niet opgeeft (er is iets in die rondheid dat me erg aantrekt) en meent
hy u daarom te moeten verstoten, goed! Ik ben u de naaste! Myne pligten omtrent u
beschouw ik als zonder grens, en myne regten moge uw hart bepalen. Och, er zyn
geen regten, dan van myn kant, dit alleen: dat ik U de naaste ben!-
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Lieve, waar woont die vrouw die de tering heeft? Als ze sterft, zeg je, is 't kind
onverzorgd. En nu dan? Als 't schreeuwt van honger. Wel zeker moeten wy zorgen
voor dat kindje. Zeg me waar ik 't vinden kan. Waarom moeten wy wachten tot die
moeder overleden is?Ik heb daar nagedacht en verander. Zeg my waar ik dat kindje vinden kan. Maar
jy 't tot je nemen, zal niet kunnen. Ja, ik heb daar nagedacht en al valt het my wat
zwaar je ronduit de resultaten te schryven toch zal ik 't doen, en kort:
Zorgen, helpen, ja! Zeg my waar 't kind is.
Maar jy 't tot je nemen, neen Mimi! Je moogt je niet weggeven aan halfheid, waar
je ryke natuur aanspraak heeft op 't geheel! Ik wil dat jyzelve een kindje hebt! Ziedaar!
O, meen niet dat ik ligt tel wat die uitspraak inhoudt. Ik ben zeker dat ik alles wat
U aangaat zwaarder til dan jy zelve.
Maar ik wil niet dat je zult voorbygegaan zyn op deze aarde zonder dat er iets van
je overblyft, iets van Uzelve! Meen niet dat ik je eer (naar de wereld) ligt tel. Maar
ik kan niet verdragen dat zoo'n heerlyke bloesem geen vrucht dragen zou. Of ik zal
magt hebben om de zeden en de begrippen te veranderen, of als er trouwery noodig
is voor die zoogenaamde eer, goed, dan zal ik 't Everdine zeggen, en zy zal zeggen
dat zy eer genoeg heeft om die van de wereld te missen, en my in staat stellen tot de
vryheid die er noodig zal wezen om u moeder te maken van myn kind, zonder schande.
Ik ben woedend op wetten en zeden! 't Is 'n leugen dat jy me niet toehoort! 't Is
onnatuur dat ik niet by je ben! Kan ik het helpen dat de mensen slecht zyn, dat er
valse eeden bestaan, dat vaders hun kinderen verstoten als 't niet wordt verhinderd
door de wet?
Ik zal je ontzien en sparen als het dons van 'n perzik, maar in myn hart protesteer
ik tegen elken scheidsmuur tussen u en my, en ik zal protesteren met daden zoodra
't noodig is en gy het wilt.
Want gy alleen hebt te beslissen aan wien ge uw jeugd geven wilt, en aan wien gy
wilt denken als gy uzelve verdubbelt in een kindje! Eer! fraaie eer, elke uitbottende
bloesem wegtedrukken! Eer, - gemeene eer dat vonnis om te verdorren door dommen
uitgesproken tegen de besten!
Wat heb je een ryk hart, Mimi, - mag dat hart geen kind liefhebben? Wat heb je
een vollen boezem, mag die borst geen kind zo-
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gen? - Wees niet boos dat ik zoo ongekleed schryf, ik gloei.O, ik kom weêr in Amsterdam. Ik zal je behandelen met eerbied, maar in myn hart
behoor je my geheel. Schryf me uitdrukkelyk of je boos bent over myn brusquerie.
Ik denk neen! Is dat verwaandheid?
De wetten of zeden die je scheiden van my, kunnen niet goed wezen.Ik heb je veel te schryven, maar ben wat onrustig.Ik heb er tegen dat je (in gewonen zin) les geeft. Wil je 't doen aan kinderen die
niet betalen kunnen, en aan wien 't besteed is? Ik denk ernstig aan werk voor je.
Schryven kun je, en om uittegeven, beter dan Marie. Zy is de beste schryver dien ik
ken, de origineelste in de vorm, de geestigste, maar... zy zou geen boek kunnen
vullen. Ze is puntig. welnu, punten hebben geen uitgebreidheid, en vullen dus geen
ruimte.
Maar ik zeg ook nog niet dat je schryven moet. Ik zal er serieux over denken. Als
ik je noodig heb zelfs voor geldelyke dingen, zal ik 't je vragen. Ik zal er een eer in
stellen door U geholpen te worden. Ik denk er over. Maar ik gis dat ik 't beter vind
van niet. Ik wil niet dat je in aanraking komt met de triviale buitenwereld.Heb je je sleutel terug? ik ben ongerust daarover. Als je 'm hebt, zend my dan den
brief dien je zeide tot ‘iets heel geks’ te hooren. Toe, geef me alles wat je hebt, of
hadt. Ik ben jaloers over elke aandoening die 'n anderen weg uitgaat dan naar my.
Neen, dat is 't niet, maar't is me een gemis als je 't my niet meêdeelt. Jaloers ben ik
niet!
Als je iemand liefhadt, zou je 't my zeggen niet waar? Ik zal beminnen wat jy
bemint.
Och frédi trekt my zoo aan! Ik woû zoo graag dat ik haar mogt kennen.
Ik beloof je een volgende keer een minder gekken brief, en daarin hoop ik je tevens
te zeggen wanneer ik te A. kom. Gek, ik kan my niet verbeelden dat ik er geweest
ben, en zoo digt by je. Maar wel ben ik opgeruimd als ik aan je denk. Ik weet dat je
my liefhebt. - Leg me eens uit hoe je dat bedoelt, dat gebrek in de opvoeding door
de eenzydige omgang met vrouwen? Ik wil graag weten hoe je dat bedoelt. Niet
omdat ik je tegenspreek maar om te leeren. Die opmerking interesseert my. En
waarom zeg je dat fredi, Ch, en Annet daarvan geen last zullen hebben? Zoek achter
deze vraag niets dan zucht
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om te weten, studie. 'k ben benieuwd hoe je 't uitlegt.Die pryscourant van Christine is aardig. Denk nooit dat iets van wat je schryft, me
ontgaat, al kryg je ook zoo'n zot slordig antwoord als dezen brief. Ook zal ik je nog
verder schryven over den inhoud der 3 brieven die ik je naar Amsterdam zond, maar
nu ben ik wat te vol van jou en van onze ontmoeting.
't Is gek, ik zou wel aan de heele natuur willen zeggen zy heeft op myn schoot
gezeten!’ Ik kan 't me niet meer voorstellen! Zal 't weêr gebeuren ja, ja - of neen al
naar voor U goed is. Ik zal myn liefde voor u verzorgen als een fyne kostbare plant.
Och, elke liefde zal je afvallen na de myne! Ze zyn zoo arm, die mensen, en kunnen
niet veel geven! Geef ik veel? Zeker niet in dezen brief, maar wel is myn hart vol,
tot berstens vol, en dat weet je dat voel je myn Mimi.
Ik zend je hier een blaadje van je mos! Veel geef ik er niet van, ik ben er gierig
op. Och't was zoo dor en dood! Dag myn dierbaar kind.
Eduard.
Schryf my maar onder couvert van Marie. Haar brief komt niet, en ik wil niet
langer wachten.

[7 augustus 1863
Brief van d'Ablaing aan Michiels]
7 augustus 1863
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan J. Michiels te Dendermonde.
(Kopieboek 1, blz. 637. M.M.)
De Roman Fancy: het Woutertje Pieterse verhaal, door Multatuli begonnen in het
voorjaar van 1860, was aanvankelijk bedoeld als een afzonderlijke roman, maar
werd later opgenomen in de Ideen, vanaf Idee 362; bij de romeinse aanduiding heeft
d'Ablaing zich tien vergist.
Mijn Heer
In antwoord op uwen geëerden van 4 ll. heb ik de eer U bij dezen kennis te geven
dat ik per zelfde post aan U afzend het gevraagde blad 12 van de Ideen van Multatuli.
Ik denk dat U de eerste werken van den gevierden schrijver ‘Max Havelaar’ en
‘Minnebrieven’ wel bekend zijn.
Bij de beoordeeling gelieve u wel in het oog te houden, dat de schrijver als hij
schrijven wil, alles nederschrijft wat hij denkt, en zoo als hij het denkt, en dat de
duisterheden die vaak in zijne werken voorkomen, alleen te wijten zijn aan de
onbekendheid, waarin hij het pu-
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bliek laat, met de indrukken die hij ontvangt, en de sprongen die zijn levendige geest
herhaaldelijk maakt.
Men moet vooral, gelijk hij zelf zich uitdrukt, tusschen de regels lezen (Ideen
XXXV.) om de ontwikkeling zijner denkbeelden te volgen, maar bovendien - vooral
ter beoordeeling der Minnebrieven - hem, en zijne telkens wisselende omgeving
naauwkeurig bestuderen om de schijnbare tegenstrijdigheden en zonderlinge uitvallen
met de begrijpelijke schoone stukken in eene waardige overeenstemming te brengen.
Ik hoop nog steeds Multatuli te bewegen den sleutel op de ‘Minnebrieven’ dien
hij mij reeds voorleden jaar beloofd had, te schrijven. Mogt hij in gebreke blijven
en ik hem overleven, dan denk ik eenige noodige aanteekeningen te geven op zijne
werken. Ongelukkigerwijze zijn de twee eerste niet door mij uitgegeven, en is de
verhouding tusschen den schrijver en de uitgevers vrij ongunstig (Ideen CCLXXXVIII
enz.)
De Roman Fancy die Idee CCCLXXII begint zal alleen 3 deelen vullen, wanneer de
schrijver er toe geraakt dien af te schrijven; - sedert November l.l. wacht ik te vergeefs
dat hem eens weder de lust bekruipt iets te schrijven; met zeer veel moeite heb ik
van hem verkregen dat hij het eerste deel der Ideen afwerkte.
Mogt U verdere inlichtingen begeeren, dan gelieve u er mij slechts kennis van te
geven; en ik zal trachten u het verlangde te bezorgen.
Ontvang M. de verzekering mijner achting
UEDWD.

[7 augustus 1863
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
7 augustus 1863
Brief van R.C. d'Abiding van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 1, blz. 638.
M.M.)
Den Heer E.D. Dekker
ZED
Amice
De Heer J. Michiels, leeraar aan de Middelbare school te Dendermonde,
Oost-Vlaanderen (Dijkstraat) vraagt mij een Ex. Blad 12 der Ideen, en geeft mij
kennis dat dit ontbreekt aan het Ex., dat ik successivelijk aan Prof. van Bemmel te
Brussel gezonden heb, en dat hem, met het Ex: Vrije Arbeid door dezen toevertrouwd
is om daaraan eene uitvoerige beschouwing te wijden in de Revue trimestrielle en
eene andere in een tijdschrift in de Nederduitsche taal dat mede te Brussel verschijnt.
T.T.
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[8 augustus 1863
Brief van Multatuli aan Mimi]
8 augustus 1863
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Deze brief is aanvankelijk niet verstuurd, maar werd volgens Mimi verzonden in
de brief van 9 augustus 1863 (zie Brieven VI, blz. 230).
Zaterdag morgen lieve Mimi, Ik zend je hierby Mevr. B's brieven terug. Ik vond het
lief dat je ze my zond. Ik wou geheel indringen in alles wat je aangaat. Daarom ook
wachtte ik een brief van je, anders dan ik nu gekregen heb. In godsnaam!
Je laaste woord is: 't is zoo hard! Dat is zoo niet Mimi, ik ben zeer, zeer gevoelig,
vooral omtrent u.
Ook zend ik je Marie's briefje dat den vorigen keer te laat kwam. Ik weet niet regt
waarom ik zou moeten wachten met schryven. Ook niet waarom ik je niet zien mag?
Ook weet ik nog niet of ik niet voor Woensdag in A. kom. 't Zal aan u staan te
weigeren my te ontmoeten.
Verwacht van my noch dwang noch hoon, zooals bij u de voorwaarde schynt om
lief te hebben, en te volgen. Die zinsnede kenteekent de heele positie. Zóó staat er:
‘en als hy my heeft weggezonden òf door dwang òf door hoon, dan zal ik hem
toonen dat ik ook hem liefheb.’Wegzenden, dwang, hoon... en daarop volgt van Uw zyde: liefde? - Jammer dat er
bystaat: ‘ook’. Dat woordje is nog te veel, en er moest een zwaar toonteeken op:
hèm. Ja mimi dat: ook is teveel.
Neen, Mimi, ik wil geen offer. Een traan van u maakt my radeloos, en dat weet
je!
Ik wil geen offer. Of 't een proef was? O god, neen! Ik schryf u naar den indruk
van 't oogenblik, en meen al wat ik zeg. Een proef? komedie met u, Mimi?
Maar wel doet myn gloeiend entiérisme nu 't effect van een proef. Je zegt: ‘als 't
een proef is, zal ik dien goed doorstaan.’ Dat vind ik niet. Ik vind dat je my tot een
barbaar maakt, en je weet heel goed dat ik dat niet ben.
Ook dat andere - zinnelykheid! Je bent bedroefd over myn brief die juist aantoont
hoe open en rond ik myn gemoed voor je bloot leg. Geen schyn van omweg, geen
valsheid, geen verleiding, geen ver-
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lokking. Zoodra ik een beeld in myn gemoed heb dat my daartoe aanspoort, zal ik,
ik zelf, je waarschuwen voor myzelf. Ik zou je 't lot schetsen van 'n meisje dat zich
verzette tegen de domme kracht der wereld.
Ik geef je alles wat er in my is, en vraagde niet eens of je 't goed vond of leelyk.
Ik gaf je myn indrukken, met de drukfouten, ongecorrigeerd. Daartoe drong my de
eerlykheid myner liefde die geven wil. En met pruderie schryf je daarop: 't Maakt
me bedroefd! foei!’ - Wat zou daaruit volgen? Dat ik zou moeten denken, nadenken:
‘dàt kan ik haar zeggen, dàt niet!’ Ik zou moeten schiften! Och ik heb u zoo geheel
lief, en wou zoo graag je alles geven wat er in my omgaat!Ik noodig je in myn woning, en met innige gemeenzaamheid leid ik je in de slordige
(maar schilderachtige!) achterkamer, en jy, Mimi, jy houdt den zakdoek voor den
neus en roept: ‘Wat is 't vuil hier!’ Zóó is het! Meisje!En je weet hoe ik je vereer! Je weet heel goed dat die gemeenzaam heid niet is
minachting, maar zucht om je eigen te maken in uw eigen huis, myn hart!Ook weet je hoe heilig je my zyt. O, - in die vergelyking van de achterkamer - je
weet hoe ik na je daarin gebragt te hebben, myzelf zou geven als voetenbank, liever
dan dat je liep op besmetten bodem. Je weet, Mimi, dat je in alles by my veilig wezen
zou, en dat ik schromen zou je kleinen vinger aanteraken zonder uw wil.
Je kunt weten dat ik fyn ben en gevoelig en delicaat, en je schynt de eerlykheid
myner uiting te nemen voor grofheid.
Dat vind ik niet lief van U. Ik ben gewoonlyk goed, zelfs voor iemand die ik niet
liefheb. Als publiek, verwar je de vryheid die ik predik, met de vryheid die ik my
zelf toesta.
Mimi, ik geloof niet dat veel vromen zoo vroom zyn als ik.Gister schreef ik naar huis. En aan Everdine, èn aan Charlotte schreef ik alleen
over U. Ik kòn niet anders. Ik heb Everdine verzocht je te schryven dat ik je zoo lief
heb. Aan háár heb ik myn hart geopend. Dàt zou de wereld vreemd vinden, niet waar?
Aan háár! en verdien ik dan beoordeeld te worden naar wereldse wysheid?Uw briefje van gister beneemt my allen moed. Het offer dat je brengen zou, drukt
my. O, en frédi, die je noodig heeft! Ikzelf vind beter dat je niets offert. Er is niets
van: ‘Merci Sire!’ in je toon. Neen, 't
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was geen bestudeerde proef - denk nooit aan een omweg met u, dat zou my een erge
zonde wezen - maar wèl kan ik uw antwoord aannemen als bewys dat de proef zou
mislukt zyn, als ik er dat meê bedoeld had.Wat nu? Mimi, ik kan niet buiten je. Of ik liever wilde dat je stierf? vraag je? Ik
geloof ja!‘Wees niet boos,’ zeg je. Neen boos ben ik niet, maar wel voel ik bittere smart. Ik
hoopte op een innigen brief vol hart en ziel, en in plaats daarvan, dàt!
Je weet heel goed dat ik je smart niet dragen kan, dat één woord van u, zóó'n
woord! - my stom maakt, en krachteloos. Ik ben te bedroefd om meer te schryven.
Breng my geen offer, niets, en nooit! My zou 't geen offer wezen alles te geven voor
u ik kan niet schryven. Ik verzoek U niets plats van my te denken.
Ik geloof toch dat ik boos op je ben en dat doet myzelf zoo zeer.
Ed

[8 augustus 1863
Brief van Multatuli aan Mimi]
8 augustus 1863
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel velletje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.)
Blijkens inhoud en dagaantekening is het onderstaande geschreven op dezelfde
datum als de voorgaande brief, maar die is later verzonden.
Zaterdag middag
Mimi, hierby de brieven van Mevr. B, en dien van Marie die den vorigen keer te
laat kwam.
Ik verzoek je zeer ernstig je Papa geen verdriet te doen. Uit uw brief van gister
zie ik duidelyk dat het niet mag. De eenige oorzaak die 't wettigen zou bestaat niet.
Gister schreef ik aan Everdine, en meestal over u. Zeker zal zy u schryven, zend
my dien brief maar, en doe je zelf de smart niet aan, de stemming te vergelyken die
my zóó aan haar, en nu zóó aan U doet schryven.
Eigenlyk heb ik je den heelen morgen geschreven maar 't is beter kort. Dit alleen:
ik verzoek je geen verdriet te doen aan je Papa. Ik wil niet, (heel ten onregte,) den
‘hoon en de dwang’ die je verwacht, op myne verantwoording nemen.Ik verzoek je niets plats van my te denken. Ik ben natuurlyk en eenvoudig. Myn
hart is rein en goed, en myne handelingen meestal ook.
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Ik geloof niet dat veel vromen zoo vroom zyn als ik, en waar ik liefheb, ben ik meer
dan vroom, ben ik heilig.
Neen, ik wil geen offer, juist daarom niet, wyl 't offer is!

[9 augustus 1863
Brief van Multatuli aan Mimi]
9 en 10 augustus 1863
Brief van Multatuli aan Mimi. Twee dubbele velletjes postpapier, tot het midden
van blz. 7 beschreven. (M.M.)
Datum op grond van een notitie, door Mimi op de brief aangebracht.
Tegelijk met deze werd de brief van zaterdagochtend 8 augustus 1863 verzonden
of ter hand gesteld bij de ontmoeting. Op blz. 7 een aantekening van Multatuli in
potlood, gedateerd 1 September; zie aldaar.
Zondag morgen
Morgen zal ik je zien, Mimi, en dat idee vervult me. Toch schryf ik je, juist omdat
ik aan niets anders kan denken. Waarom mag ik niet in Amst. komen om U? Ik kom
wel om U. God weet in hoe lang ik je niet weêr zie.
Ik heb myn briefje van gister betreurd (als gy 't uwe) Ach laat er nooit iets tussen
ons komen!
Je briefje van gister kreeg ik van morgen, en ik was er heel bly meê. Maar wel
had ik liever gehad dat je zoo vriendelyk schreef nà myn brusquen uitval. Je zegt:
‘Myn briefje was wat raar van toon.’ Ja, dat was zoo. Maar nu zeg ik dat van 't myne.
Ik meende gekrenkt te zyn in myn adel, en daar is iets waars in.
(Ik geef je hierby wat ik gister schreef. Stoor je niet aan den toon. Ik geef 't je om
die vergelyking met de achterkamer. En dat ik je dit geschryf geef is niet om de zaak
zelve maar ik wil eigen met je zyn. Als ik nu meende dat ik gisteren in alles ongelyk
had zou ik 't je toch zenden, juist om je te laten zien dàt en hoe ik ongelyk had. Je
moet alles van my weten.)
Ik herinner my welk een heerlyk genot het voor my was toen ik Dingsdag tuis
kwam, je brief te hebben die jyzelve my gegeven had. Ik sloot myn deur, en ging er
toe zitten, als een gourmand om te eten. ‘Ze is niet heelemaal weg!’ zei ik.
Mimi, Mimi, ik reken er op dat je my lief hebt! Je hebt het gezegd. En daarom
denk ik ook dat het je prettig is wat van my te hebben na morgen of dingsdag als ik
je zal gesproken hebben. Ook ben ik in je nabyheid gebiologeerd.
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Wel zal ik trachten je alles te zeggen wat ik nu schryf, maar schryven wil ik het ook.
Ik zal heel open zyn.
Laat eens in 't midden of je bedroefdheid en angst wel gegrond waren, zeker is
het dat ze je belet hebben my sedert dingsdag te schryven. Je hebt my onthouden wat
er in je omging, en dat mag je niet. Ik hecht er aan van U te hooren wat frédi zeide,
welke jurken jy voor haar maakte, wat je dacht over Byron, hoe je treurt over je
Mama. Zie, Mimi, dáárop - op al die mededeelingen, ben ik jaloers, en dàt ben je my
schuldig! Als je my zeide: ‘toen ik zes jaar was dacht ik...’ en wy werden gestoord,
- zie dan zou ik nog 'n jaar daarna je vragen: Wat dacht je toen je zes jaar was? Daarop
ben ik heel inhalig, Mimi, en wat je achterhoudt, is stelen. Begryp nu eens hoe 'n
schat my je dagboek was. (Heb je je sleutel terug? Kryg ik het? Je hebt het beloofd.)
Dus Mimi, als je weêr knorrig bent, of verschrikt schryf dan toch, en geef my wat
me toekomt, den bruidschat van uw hart!
Dat je van tyd tot tyd buien hebt van onmagt, begryp ik. Dat heb ik ook, en dàt
zal ik altyd begrypen. Men kan te vol zyn om te uiten, of ook soms zyn wy bezeten
door een zekere lamheid die 't spreken belet. Goed. Maar als je boos bent of verdrietig
is dàt geen reden om my myn eigendom te onthouden. Als wy getrouwd waren, zou
je dan ook my geen eten geven als ik je boos had gemaakt?
En kyk, dan zeg je er terstond by: Zwyg, schryf niet, kom niet - &c - Dat is eigenlyk
of je my toeriep: Stik! Ja letterlijk: stik! Want als ik niet aan je schryven mag, stikt
my alles in de keel. Zelfs nu in 't briefje van gister, dat zoo vriendelyk is, staat het
weêr: ‘Schryf my niet!’
Zie je, dàt maakt my angstig. Ik vraag wat my zou kunnen bewegen my te berooven
van uwe toespraak, en op die vraag heb ik geen antwoord! Ik kan my geen geval
voorstellen waarin een woord van U my niet aangenaam wezen zou. Wil je my dat
ophelderen? My is een Couvertje van uw hand een genot.Ik heb heel verkeerd gedaan je gister zoo brusque te schryven. Eigenlyk komt dat
nooit te pas. En toch beloof ik geen beterschap. Ik hecht er aan altyd precies te
schryven zoo als ik dat op 't ogenblik voel, al weet ik dat je 't leelyk vindt. Waarheid
bovenal. Ik verlies je liever om 'n waarheid, dan dat ik je zou behouden door 'n leugen,
of 'n halve leugen zelfs.
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En uit dat gevoel spruit voort wat je zoo verdrietig en angstig maakte in myn laasten
brief. en daarover wil ik je nu schryven. Waarschynlyk bevalt myn toon van nu je
beter, maar ik doe 't er niet om. Daar hoor ik iets uit myn kindsheid. 't Is een regel
uit 'n vers van des Amorie van der Hoeven die myn vriendje was. (Heb je hem gekend
by renommée? Hy stierf als dominé te Utrecht.)
‘Toen werd de geest veranderd van myn droom.’Ja, Mimi, telkens verandert de geest van myn droom aan U, maar de heilige geest
domineert. en die zal blyven voorheersen, vooral daar waar 't tegended u angst geven
zou. Ik zeg je, wees gerust en krenk my nooit door vrees voor iets onedels.
En die wilde uiting van andere indrukken, vraag je? Zeker, ik ben gevoelig ook
in 't zinnelyke, en waar ik dat ontdek of onderga, zeg ik 't je, maar juist dàt ik 't je
zeg is een reden tot gerustheid voor U. Dacht je dat ik 't niet wist hoe vreemd en
ongekleed myn openheid moet voorkomen aan U die ook in gewonen zin een
fatsoenlyk meisje zyt? Welnu, myne opregtheid, zelfs daar waar ze je stuit, is een
waarborg voor je. Ik verberg niets.
Eergister zei ik dat ik in de onderkamer niet graag slapen zou met open venster,
wyl ik niet zeker was tegen dieven courage te hebben als ik met schrik wakker werd.
Dat zou een lafhartig mens niet durven zeggen.
Napoleon beloofde eens voor 'n veldslag aan z'n soldaten ‘dat hy zich buiten gevaar
houden zou.’ Dat had 'n lafhartig generaal niet durven zeggen.
En ik, Mimi, ik had u niet durven schryven zóó als ik schreef, als ik niet overtuigd
was van de zuiverheid myner gevoelens voor u, en tevens dáárvan dat je 'r op rekende.
Stel dat er gelegenheid was juist nà zoo'n confidence, om zamen te zyn, op reis,
of hoe je wilt, ongestoord en geheel vry, - och, dan zou 't my zoo gesmart hebben de
minste vrees of zorg by je te zien. En ik weet ook dat je geen vrees hebben zou! Je
zoudt er niet aan denken. Een magnetiseur voelt dat hy zyn ‘sujet’ in z'n magt heeft,
en jy zoudt heel goed voelen dat ik, zelfs niet in gedachte, de hand zou uitsteken naar
den straalkrans die je omgeeft. Dat weet je! En al ben je bevreesd voor hoogmoed
of waan, en al dacht je nòg zoo gering over jezelve, dit weet je: dat je myn fancy
bent!
Ja fancy! Lees de minnebrieven. Dat's myn portret. Ook dáár ben ik

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

215
zinnelyk, en zing nu en dan regels meê van wellust uit het hooglied. Ook dáár breek
ik, en breekt zy, telkens af om telkens weêr aanteknoopen. Ook daar vloeit alles
ineen: poesie, liefde, zucht naar 't hoogste, ironie, sarcasme, geest, dagelyksheid,
‘zaken’, zwakheid, ylingO god, o god, dat alles te zamen is de lange lyn die er loopt van den zandkorl tot
god, van Sirius tot 'n breikous, - dat is alles, het alles, de natuur, de copy van 't Zyn,
dat is genie!En mag je boos zyn als daarin nu en dan trekken voorkomen die afwyken van de
gewone? Maar Mimi, dan was ik kruienier geworden of minister of resident of
boekenschryver! Dan was ik ik niet, dan had ik je niet zoo wild lief, en niet zoo innig!
En niet zoo zacht en zoo heilig - alles te gelyk.Och, neem my zoo als ik ben! Ik zeg je: vrees niet. Maar wat er ook geschiedde,
al was het dat ik klein was en dom
(wèl zou 't domheid wezen iets te bederven aan myn gevoel voor U!)
welnuAch, ik ben gestoord, en myn stemming is weg. Ik wou geloof ik, schryven: welnu,
neem my toch zoo als ik ben.
Amsterdam. Zondag nacht.
Weer ben ik gestoord. De eerste maal was 't Hotz die my vragen kwam meê te
ryden naar 't bosch met de heele familie. Ik had reden om niet te weigeren, ik had
den laasten tyd zoo dikwyls bedankt. ‘Ik zal aan haar denken’ dacht ik, en schryven
van middag. Gedacht aan je heb ik! Den heelen weg! En ik was bedroefd dat je zoo'n
vinnig briefje had!
Thuis komende, na 't eten, begon ik pas, of daar kwam iemand van de spoor my
bezoeken. Hy kwam van Everdine en de kinderen. Hy bleef tot half negen, en wy
vertrokken zamen hierheen. Langzaam gespoord, moeite om een rytuig te krygen,
eerst naar de Munt. (omdat je dáár eerst naar me vragen zou) toen hierheen (rondeel)
wyl er weêr geen plaats was in de Munt. Eindelyk hier, 't is nu by eenen! Ik was en
ben wat moê. En daar zingen ze op de straat. Och, ik ben bly dat zy vrolyk zyn, maar
ik woû zoo graag wat stilte. Buiten het vertellen van dien Heer uit Br., van Tine en
de kinderen, was my alles tot last. Ik denk zoo graag aan je, alleen!
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Toen ik my van morgen neêrzette wist ik dat ik je uitvoerig schryven wou over twee
dingen, de twee dingen die je zoo bedroefd maakten. Ach myn stemming is weg. In
dat rytuig met de Hotzen moest ik spreken, onder 't eten, later in de wachtkamer,
leed ik onder bekyk en toespraak. Toen in de spoor - telkens hoorde ik die oude klagt
Es muss doch ruhig sein
Da unter Gras und Blumen
Zu schlafen ganz allein-

O, wist ik maar zeker dat er gedacht wordt in dien slaap! verbeeld je een grafschrift:
‘Stil, wandelaar, voorbyganger, stil!... Ik denk!Gy weet het, gy gelooft, Mimi! O dat is goed. Maar ik geloof niet! Wel hoop ik, neen
zelfs dat niet. Ik wensch maar, of juister en armoediger nog: ik zou 't wel wensen.
Verder ga ik niet.
Ja, wensen zou ik het! Denk eens ik zou altyd by je wezen.
Maar 't kan niet, het kan niet! En toch heb ik graag dat jy 't blyft gelooven! Het
staat je goed dat verlangen en die hoop je moeder weêrtezien. En als uw geloof regt
heeft boven myn twyfel en myn vrees, wat zullen wy genieten door begrypen! Dan
zal ik ook weten waarom ik je zoo lief heb, Mimi, en er zal geen stoornis wezen zoo
als vandaag, zoo als altyd!
Van daag in 't rytuig legde ik myn hand op den mond, en drukte daarop, en lette
op de drukking die ik voelde. Ja, die mond leeft, dacht ik, waarmeê zal ik roepen:
‘mimi’ - als die mond geen drukking meer voelt? Waarmeê zal ik haar wenken als
die armen zóó liggen, zóó, - gekruist op de borst als dooden gewoon zyn? En ik
kruiste myn armen, en ik verbeeldde my dat ik dood was, en zeide: Mimi, hoor je
wel dat ik nog roepen kan?
Grafgedachten! O, O, ik ben niets bang voor den dood maar wel voor 't scheiden!O, dat gezang op straat! Wat 'n wanklanken. Zou je nu ook zingen hooren? Lig je
wakker? Misschien ben je verdrietig over myn bitter schryven. Wat heb je al dikwyls
verdriet over my gehad, en door my. Dat moet niet weêr gebeuren. Wat zou ik kwaad
wezen als 'n ander je verdriet deed! En ik doe 't zelf. Ik ben bedroefd en ga slapen.
Goeden nacht, myn lief kind, myn kind! Och, myn stemming is niets om je te doen
schrikken, ik wou je zoo graag zien, en een kus geven op je rein voorhoofd. Ja, rein
is je heele voorkomen.
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Maandag morgen
Zóó ben ik ingeslapen. Er was veel weemoed in myn verlangen naar je. En van
morgen! Daar is zy! dacht ik toen ik wakker werd, als of jy de dag was, het ontwaken,
het bewustzyn. Ik denk niet aan je, ik denk je. Begryp je dat? Je bent niet in myn
gedachte, je bent myn gedachte. Ik kan niet leven zonder u.
Dàt doet je toch niet schrikken? Wou je dat het anders was? Ik verlang nog meer
naar je dan Zondag. Marie zei eergister avend toen ik over je sprak: Ja, ik begryp 't
wel, ze is geheel ingeweven in je! Dat heb ik ook aan Tine geschreven.
Wat een vermoeiende morgen. 't Is nu over 12. En om acht uur wachtte ik al. Ik
wacht als Saïdjah. O, 't is geen verwyt, ik begryp dat je niet zoo vroeg kon.
Ik kan niets doen voor ik je gezien heb, en voor ik weet dat tussen ons alles goed
is. Hoe is 't mogelyk dat ik je zoo bits schryven kon. Jammer dat ik gister gestoord
werd, ik had je zooveel te schryven, en niet zoo gek als vandaag, want nu ben ik
geagiteerd. Na morgen zal ik je uitvoerig schryven, heel uitvoerig. Nu kan ik niets
dan wachten en zeggen dat ik wacht.
Dat water van den Amstel onder myn venster schittert zoo. Ik kan niet meer zien
van 't staren. Ook verdriet het my telkens anderen te zien voorbygaan op die steenen
brug. En wat nare beelden dringen zich voor myn oog. Daar was een paard te zwak
voor z'n zwaarbeladen kar. Het werd geslagen en aangezet. Het arme dier had goeden
wil maar kon niet. Daar viel 't op de achterpoten en werd met het voorlyf omhoog
getrokken door de kar die achteruitliep. Toen brak er wat aan 't tuig en 't viel en werd
een eindje meêgesleept. Ik ging er heen maar kon niet helpen. Toen kwamen er Joden
die varkens dreven en wat rustten in de schaduw op dat pleintje voor de munt. (Dat
dryven van varkens, dat vervoer van kalveren met gebonden poten, ziet men noch
in frankryk noch in Belgie) En een der geleiders om zich te vermaken gedurende z'n
rust, prikte de arme dieren die hygend waren neergezegen. En straks worden zy
geslagt! Wat al grove dingen! Ook daar kon ik niet helpen.
Saidjah zag dan toch nog wat liefelyks toen hy wachtte.
Ik ging in de Munt zitten, en staarde op straat, als of ik je kon tot my trekken met
zièn. O Mimi, er is geen verwyt in, maar nooit heb ik zoo naar je verlangd als nu.
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‘Crescendo!’ zeg je, Ja, ja, crescendo!O, laat het je niet vervelen, dat ik niets schryf dan over u, wat je niet graag hebt.
Later zal ik je wysheid geven, pedanterie en zelfs ‘Zaken’, maar laat me vandaag
schryven zoo als ik wil. Ook doe ik 't maar om myn ongeduld te bedriegen.
Als je maar komt! Als je maar niet na myn briefje dat zoo bar was - neen, neen,
komen zal je.
Of je al 'n brief hebt van Everdine? Zeker zal zy je schryven. Je vraagde my te
maken dat zy je lief had. Nu, dat heb ik gedaan. Ik ben groots op 't koningschap dat
ik gesticht heb in haar hart. Dat 's myn domein.'t lykt hier de Rialto wel van Venetie. En deze kamer, - de gevangenis met looden
dak.
Of dat paard nu nog pyn heeft van dien val? Of die varkens al verlost zyn van 't
opzigt? Ik ben vreesselyk dom van daag. Mimi, 't is al kwart over een. Van daag
acht/d was 't half drie.

[16 augustus 1863
Brief van Multatuli aan Mimi]
* Waarschijnlijk 16 augustus 1863
Fragment van een brief van Multatuli aan Mimi. (Brieven I, blz. 59; Brieven WB
I, blz. 35)
Door Mimi enkel gedateerd met het jaartal 1863.
Dit fragment is wellicht deel geweest van dezelfde brief waartoe ook het volgende
fragment behoort, dat eveneens overwegend in het Frans is geschreven. Un manuscript
de 1843: zie VW IX, blz. 144-145 en 161-182.
Caroline: Carolina Joanna Versteegh, Multatuli's eerste grote liefde, Batavia
1841; zie VW VIII, blz. 68-69, 85-92, 98 en 696.
Golgotha: zie Idee 57; VW II, blz. 320.
Van de Pool: Carel Salomon van der Pool, vriend van Multatuli te Natal; zie VW
VIII, blz. 695.
Ce que j'appelle ma sotte sagesse - tu as vu que je m'en plains dans mes Idées:
‘Niets is geheel waar en zelfs dat niet.’
‘Wysheid... bitter omdat ze nog maar half was.’
Le ‘nog maar’ est curieux et assez sot. Que de présomption dans ce ‘maar’ qui
indique la différence d'alors avec à présent. N'est ce pas ta petite soeur qui dirait:
toen ik nog 'n kind was?
Cette sotte sagesse, j'en ai un monument que je te montrerai un jour.
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C'est un manuscript de 1843. J'étais à Natal, seul ou presque seul. Un amour
malheureux m'avait conduit là (amour malheureux: style de roman). Enfin, je devais
à mon caractère un peu de désespoir. Cela nous pose magnifiquement. Ah, Caroline
comme tu as bien fait de si mal agir! Que de perspicacité dans ta bêtise! Que d'amour
dans ta froideur! Le savais-tu qu'il me fallait le baptème du malheur pour me rendre
heureux? Avais-tu pressenti dans ton ignorance ‘dat er geen weg ten hemel is dan
over Golgotha?’
Enfin... je jouissais d'un coeur déchiré. Je faisais des vers et autres sottises. Je
donnai des fêtes. Ah j'étais magnifique! On en parle encore dans le pays. Vingt mille
personnes se masquaient et se costumaient pour fêter dignement le désespoir du
‘kwajongen’.
En ik zelf was een aanspreker en een arlequin. Van de Pool, de mil. - commandant
is dood. Hy was Napoleon. Maar Sem, de drooge Sem, leeft nog. Hy is meen ik agent
der N.H.M. te Soerabaya. Zy beiden en Gendt waren er by toen ik Saffo nasprong.Où en étais-je? Saffo, Sem - Sem que j'appelais Pig, puisqu'il se nommait P.I.G.
- Bien, moi, j'étais un ‘aanspreker’. Jamais les malais de Sumatra n'avaient vu un
‘hollandse aanspreker’ un individu du reste qu'on trouverait assez curieux partout
ailleurs.
Et je ‘aansprak’ alle menschen, et je traduisais en malais la formule ordinaire ‘Ik
maak je bekend dat overleden is...’
en daarop volgden dan geestighedens als: de welvaart van Natal nadat de engelschen
't hebben overgegeven aan de hollanders enz. En op eens ‘sprak ik aan’ en zeide: dat
overleden is myn liefde, myn liefde, myn ongelukkige liefde, en ik berstte in tranen
uit en was als gek. O, die malle Caroline, wat 'n eer!

[16 augustus 1863
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 16 augustus 1863
Fragment van een brief van Multatuli aan Mimi. (Brieven IV, blz. 77; Brieven WB
IV, blz. 71)
Dit fragment hoort waarschijnlijk tot dezelfde brief als het voorafgaande. Voor
de kwestie Auguste Barbier, 19 juni 1860, zie VW X, blz. 263-267.
Veux-tu que je te raconte ce qui m'est arrivé à cause de Barbier? Connais-tu Auguste
Barbier, le poëte des Jambes de 1830? A cause de lui j'ai eu une sotte rencontre à
Rotterdam. Je pensais à lui parce qu'il avait le courage de la poésie assez rare, de
prendre ses images où
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il les trouvait. Il ne les faisait pas. Je t'en donnerai un exemple.
Après avoir exhorté les français à s'unir, à ne pas se quereller entr'eux etc, il
poursuit: (j'ai oublié le texte). ‘La France votre mère n'est pas une dame, une prude,
une bégueule, non c'est une forte et franche femme du peuple, grande, bienfaite, à
la poitrine puissante, à la hanche large. En vous voyant vous battre, elle s'emporte
comme c'est l'habitude des femmes qui n'ont pas perdu la force de sentiment par trop
de fausse civilisation. En jurant, en tempêtant, elle vous charge de ses imprécations,
lève la jupe, se frappe le ventre et crie: ‘soyez unis! Vous tous, vous êtes mes enfants!
Voilà les flancs, les larges flancs qui vous ont tous portés!’
Est-ce fort! Est-ce pittoresque! J'aime cela, et toi? Ah, tu n'as pas besoin d'aimer
cette magnifique rudesse, il suffit mon enfant que tu n'en sois pas trop effrayée.
J'étais à Rotterdam. Je reçois une lettre de Van Lennep, 'n praatbrief. Il avait de
l'esprit et j'aimais ses lettres. Il ne pensait pas encore à me trahir alors. Ce n'est qu'
après... mais soit, passons! Entre autres causeries il me dit:‘Connaissez-vous Barbier,
Auguste, le poëte? Figurez-vous qu'hier, juste à l'heure du diner, il se présente chez
moi pour implorer mon secours. Il s'adressait à moi comme ‘frère en lettres’.
Heureusement nous étions à table, ‘en ik kon hem 'n glas wyn en 'n cotelet
presenteeren. Ook heb ik hem een oud vest en jas gegeven,’ etc. Il est banni de France,
affaire politique (Barbier est républicain, sais-tu?) et il veut se rendre à Bade où il
croit trouver des amis. Il est très pauvre, etc. etc.’
Si je connaissais Auguste Barbier! Je te demande un peu, moi qui récitait ‘zoo
lief’ ses Jambes il y avait si longtemps! Si je connaissais Barbier? La question était
drôle, et presque injurieuse!
Ah, me dis-je, Barbier pauvre! V.L. lui offre une cotelette ‘omdat ze juist aan tafel
waren!’ Ainsi, Barbier une demi-heure plus jeune, ou une demi-heure plus âgé n'aurait
pas eu de cotelette, et pas de ‘glas wyn’. Et la garderobe? Etait-il justement à mettre
son pantalon, Mr. Van Lennep? Ou donne-t-on un ‘oud vest’ à un poëte exilé, même
sans être ‘juist aan tafel’. Enfin cela ne me regarde pas. Mais: ‘ook reisgeld had Van
Lennep hem gegeven’. Bien! Voilà mon raisonnement. Quand on pourvoit un poëte
d'une cotelette sous condition d'être ‘juist aan tafel’ à coup sûr le reisgeld qu'on y
ajoute ne sera pas grand chose! Etait-on justement à sa caisse?
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(Je n'attaque pas Van Lennep ici. Il n'est pas du tout chiche ou mesquin. J'attaque le
Hollandais Van Lennep. Tout autre à sa place aurait fait moins. Et il n'est pas riche.)
Bien, je dis Barbier pauvre, mon Barbier, le poëte d'images decolletées, cela me
regarde! Et, j'étais pauvre comme Barbier! Je cherche une idée, et je la trouve. J'écris:
‘Het fatsoenlyk rotterdams publiek wordt verzocht morgen middag 2 uur in 't
notarishuis. Entrée vry.
MULTATULI.
Entrée libre! Mais c'est très bon marché: il y avait foule! J'avais de la peine à me
frayer un passage. Je parle, je raconte que Barbier est pauvre. Je lis le passage de la
lettre de v.L. (sans le nommer et sachant parfaitement que les autres ne prendraient
pas son ‘juist aan tafel’ comme moi) et je dis: messieurs, je vous ai appelés ici pour
vous prier de m'aider un peu ce pauvre Barbier! Peut-être vous ne le connaissez pas.
Le voici, vous le connaîtrez.’ Et je récite le beau fragment dans lequel il compare
Napoleon à un cavalier, qui éreinte sa cavale: la France! (c'est magnifique!) Tels le
rédacteur de la rotterdammer Courant, me fit l'observation que j'avais omis de profiter
de l'enthousiasme pour faire la quête tout de suite. C'était juste! J'avais congédié mon
public avec la prière de se côtiser, et j'aurais dû battre le fer chaud. Mais c'est une
omission dont je me félicitai plus tard. - Eh bien, dis-je à Tels, c'est à redresser. Je
vous donnerai un avis à insérer dans votre journal ‘les messieurs qui voudraient bien
s'associer à la bonne oeuvre dont j'ai parlé aujour d'hui au notarishuis’... etc. Et la
rédaction du journal s'empresserait à recevoir les offrandes. C'était arrangé, et je
rentrais à l'hôtel.
Une heure après un employé de la rott. krant. Il entre comme quelqu'un qui croit
avoir affaire à une chose très sérieuse, ou même dangereuse.
- Me... Me... M'sieur... voici l'avis... que vous... wy kunnen dat niet plaatsen.
- Hé, waarom niet? Mynheer Tels zei toch...
- Ja, maar... ziet u... die... zaak... die zaak...
- Wat drommel wat is er met die zaak?
Enfin, pour abréger, Barbier était un faux Barbier, ou du moins il n'était pas Auguste
Barbier. Il était ni poëte, ni exilé du tout. Il s'appelait Jules et il a été condamné
quelque temps après en France pour escroquerie. Là aussi il se présentait partout
sous le nom du poëte, et
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il essayait se procurer ‘een ouwe jas, een oud vest, een cotelet en een glas wyn’ als
de lui juist aan tafel zaten of bezig waren in hun kleerkast apparemment.
Espérons qu'il aura bien choisi son heure. Car escroquerie, pour escroquerie, il
vaut mieux être escroc avec quelque succès que de se mal conduire et d'avoir faim
par dessus le marché.
A Rotterdam on avait commencé à le suspecter parceque, parceque... Mr. Bogaers
(le poëte du Togt van Heemskerk) était sourd. Tu crois mal lire? Non. La surdité de
Bogaers a ‘in de wielen gereden de comedie van den valschen Barbier’. Voici
comment. Il se présente. Au lieu d'une cotelette Mr. B. lui offre ‘een leitje’. Il a dû
écrire au lieu de parler. Van Lennep m'a dit qu'il parlait comme ‘een boek.’
L'orthographe du voleur l'a trahi. Bogaers prend ses informations au consulat. Le
pauvre vagabond qui avait négligé un peu son éducation littéraire, se venge de la
schoolmeestery de B. en privant subitement la bonne ville de Rott. de son aimable
présence.

[17 augustus 1863
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 17 augustus 1863
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 3-5)
Bruxelles, 17 Août 1863.
Meine allerliebste Stéphanie! Ma Loutjou chère! Tu ne sais pas comme ton départ
m'attriste. J'ai le coeur gros et je ne fais que penser à ma petite Idole. Si tu pouvais
entrer invisiblement dans ma chambre à 11 heures du soir, tu me verrais en pleurs;
ton portrait est mon trésor, tes cheveux mes délices. Oh, ne me gronde pas, je suis
trop habituée à ta charmante personne, je ne puis plus me passer de toi. Tu sais, mon
enfant, comme tu as d'influence sur moi. C'est toi qui me donnes le courage qu'il me
faut de remplir mon devoir. Souvent je me dis: Meine Stéphanie ist in der that meine
Wohlthäterin. Tu vois, que tu es nécessaire à mon bonheur.
Je n'ai pas des nouvelles. Mon mari a du courage. Il me dit d'être tranquille, que
tout ira bien, et moi je fais ce qu'il y a de plus difficile: attendre. L'incertitude est
pénible. Un malheur abat le coeur et arrache mille larmes, mais enfin on cherche à
y remédier, et l'on se décide sur ce qu'on sait; mais l'incertitude tourmente et déchire.
C'est un vautour dévorant qui ne laisse pas un moment de repos.
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17 Août, le soir.
Je reçois ta lettre, mon enfant, ta charmante lettre. Merci, ma Loutjou bien aimée.
Je pleure, mais c'est la joie qui me fait pleurer. Oh, je te remercie mille fois pour
tes bonnes paroles. Pauvre enfant, tant de fatigue est trop fort pour toi. Comme
j'aimerais de supporter les fatigues pour toi. Je ne sais rien faire pour toi et mon coeur
voudrait être tout pour toi. Oh, cette fatale impuissance de l'amour! ‘Ta tendresse
me manque!’ Vrai? Chère, tu ne sais comme tes paroles me font vibrer le coeur.
Cherche partout le bonheur, la joie, mais si tu as besoin de tendresse, viens alors
auprès de moi, et tu trouveras un écho dans ton noble coeur. Non, je ne serai jamais
jalouse, si tu me promets que tu as toujours besoin de ma tendresse. Comme j'aimerais
d'être auprès de toi, surtout si tu dois passer la mer. Pourquoi ne puis je pas te
soulager? Quel bonheur ce serait pour moi de faire reposer ta charmante tête contre
mon coeur; je suis sûre que cela te fera du bien. Quand mes enfants sont malades,
ils aiment tant d'être dans mes bras, alors ils sont tranquilles; et toi, dans mon coeur
tu as la même place qu'eux.
Adieu, ma chère Stéphanie, ma noble enfant. Soigne ta santé, amuse toi, et reviens
à moi avec toute ta tendresse.
Pourquoi ne puis je te sauvegarder au rude contact de la vie? Adieu, mon ange.
Ton
Everdine.

[22 augustus 1863
Brief van Multatuli aan Mimi]
22 of 29 augustus 1863
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan éen bladzijde
beschreven. (M.M.)
Datering op grond van een notitie in potlood op deze brief: Aug. '63.
Mimi reisde eerst naar Duitsland. (Brieven VII, blz. 7)
Ottilie Cos: Multatuli's vriendin in Kassel, winter 1858-'59; voor Ottilie Coss zie
men VW X, blz. 23-24, 400-401 en 509; het aldaar vermelde exemplaar van de
Minnebrieven met opdracht berust in het Multatuli-Museum.
Zaterdag
Lieve Mimi, daar vertrekt de Heer Siccama naar Arnhem. Als ik hem dezen
meêgeef wordt je brief nog van avend bezorgd. En dat moet want morgen ga je weg
voor ik weet waar ik je schryven moet vóór Cassel. Dìt is de zaak.
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Vraag naar Fräulein Ottilie Cos en ga by haar. Ik meen Königsstrasse (maar den
naam van de straat ben ik niet zeker van. Haar vader is rytuigfabrikant.
Ga by haar. Ik heb haar geschreven van je komst.
½ 5 geen brief van U.
Goed, heel goed, al schreef je nooit weêr, ik ben heel te vreden, en gelukkig over
den laasten brief dien ik je zond over de post. Ik sta er op te bewyzen dat nooit iemand
zoo heeft liefgehad. zelfs ik niet.

[augustus 1863
Brief van Multatuli aan Kok]
Misschien eind augustus 1863
Brief van Multatuli aan A.S. Kok. Enkel velletje postpapier, aan éen zijde
beschreven. (M.M.)
Vóor de naam Kok is het woord Heer doorgestreept.
De woorden Rondeel '63 zijn met andere inkt en in groter schrift genoteerd, echter
wel door Multatuli; bovendien is 63 een verbetering uit 62. Naar Kok meedeelt
(Multatuliana, Baarn 1903, blz. 35) dagtekent zijn kennismaking met Multatuli uit
1861.
Amsterdam, Vrydag morgen
Waarde Kok! Wat moet u wel van my denken!
Welnu, eerst voor vyf minuten las ik uw brief. Meijer heeft geen schuld. Ik ook
niet. Ik ben op reis geweest, en heb gezworven. Voorloopig hartelyk dank.
Nu schryf ik u alleen om te zeggen dat ik niet zoo'n lompert ben als 't schynen
moet. Hartelyk dank. Voor acht dagen sprak ik nog over u, in den Haag. Over u, uwe
Shak: litteratuur, en over uw streven. Hartelyk gegroet. En zoo gaauw ik kan, meer.
t.a.v.
Douwes Dekker
Rondeel '63

[1 september 1863
Aantekening van Multatuli]
1 september 1863
Potloodaantekening van Multatuli onder de brief aan Mimi van 9 en 10 augustus
1863. (M.M.)
Blijkbaar had Mimi hem al zijn brieven teruggegeven.
Amsterdam 1 Septr
Dikwyls hierin (in den heelen bundel) gelezen en vandaag weêr, om my te
beproeven op je vraag of 't veranderen zal?-
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Ik vind veel leelyks in die brieven. Maar alles is heel opregt - en't zal niet veranderen!
Dat is myn hoofdindruk. Maar die opvliegery is leelyk. Daarom is't goed dat ik't
nalees. Ik zal daarop wat letten ofschoon, - 't is moeielyk!
Ik ben zoo bang wat achtertehouden.-

[7 september 1863
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
7 september 1863
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 1, blz. 642.
M.M.)
Blijkbaar heeft Multatuli gewerkt aan een voorwoord voor een franse
Havelaar-vertaling.
Mon cher Dekker
Ta préface est bien véritablement française elle n'a pas été traduite et ne pouvait
que perdre à la traduction.
Permets-moi cependant de te signaler quelques expressions que je crois ne pas
être exactes.
1o. ‘Selon moi, il n'y a pas de livre serieux, si amusant, ni de livre amusant, si
serieux’
J'aurais dit:
‘Selon moi, il n'y a pas d'autre livre serieux aussi amusant, ni de livre amusant,
aussi serieux.’
2o. ‘un monument sévère, construit de jouets d'enfants.
j'aurais dit ‘un monument grave etc. ou
‘un monument de style sévère’ etc.
3o. ‘l'ame de l'auteur succombe aux coups’
j' aurais dit ‘sous les coups’.
4o. ‘dompter sa douleur’
j' aurais dit ‘maitriser sa douleur’ ou ‘refouler sa douleur’ ou ‘surmonter sa douleur’
5o. ‘raconter en plaisantant les souffrances’
n'as tu pas oublié d'y ajouter ‘de sa vie’.
A l' occasion tu me diras bien ce que tu penses de mes observations. - je te dis ce
que je pense, mais je ne prétend pas pour cela avoir la moindre autorité en fait de
grammaire française.
Je te promets de faire de nouvelles demarches auprès de Günst afin de nous securer
la propriété des ‘Minnebrieven’.
Aussitôt la reception de sa réponse, je te la ferai connaître. T.à.V.
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[september 1863
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Begin september 1863
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan beide zijden geheel beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
exclusif, positif: aanvankelijk schreef Multatuli de nederlandse vormen exclusief
en positief.
pour passer de la foi avec son exclusisme à la science et la fraternisation qu'elle
amène.
qui en est le resulta.hoe vind je dit?pour passer de la foi avec son exclusisme barbare, à la science humanitaire et
reconciliante.toch beweer ik dat het woord moet zyn: exclusivisme 't Komt niet van excludere. 't
is de daad: d'être exclusif en heeft de vorm van positif - positivisme
lucratif - lucrativisme't is als royalisme dat niet van roi komt maar van de daad: royal-gezind zijn
't is exclusief gezind zyn.

[september 1863
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Begin september 1863
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan beide zijden beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.) Het woord
excusivisme in de aanhef is een curieuze verschrijving voor exclusivisme; in de
vorige brief ging het over exclusisme.
Ik houd vol dat het woord excusivisme isclaudo = sluiten
excludo = uitsluiten
't supinum waarvan alle afleidingen genomen worden is exclusum, vandaar exclusief
Nu is exclusivisme in onze terminologie naar de betekenis die we hechten aan den
uitgang isme: de gewoonte, de hebbelykheid de fout van exclusief zyn exclusisme
zou wezen de gew. de hebbelykheid enz
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van iets buiten te sluiten in den latynsen zin van excludere, maar heeft niet in zich
wat wy exclusief noemen
purisme is hebbelykheid &c van zuiver zyn
puritanisme, sterke overhelling naar de daad van 't begrip dat we hechten aan
puritein zyn (hier exclusief zyn)Als exclusisme goed was zouden we ook moeten zeggen, posuisme, in plaats van
positivisme.
De primitieve grond gaat ons niet meer aan, sedert positief en exclusief geykte
woorden zyn.We zeggen niet obscurisme (van obscurus = duister) maar obscurantisme van 't
aangenomen woord obscurant dat een woord is uit de wetenschappelyke techniek.Niet Lutherisme maar Lutheranisme ('t eerste is 't volgen der eigenaardigheden
van Luther. 't 2 is lutheraan zyn of spelen.

[september 1863
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Begin september 1863
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje papier,
aan éen zijde beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
De term à l'abandon de is een verbetering van à quitter.
propice à l'abandon de la foi barbare qui désunit, pour la science humanitaire et
reconciliante.Hoe vind je deze vry eenvoudige lezing?Ik weet niet of men wel kan zeggen propice à... ('n Infinitif)
Ik geloof dat er op propice een Substantif moet volgen.

[14 september 1863
Multatuli koopt een boek]
14 september 1863
Multatuli koopt bij C. van Helden, Heiligeweg Amsterdam, een exemplaar van het
Staatkundig Jaarboek 1863.
Zie vermelding bij 20 december 1864.

[19 september 1863
Multatuli koopt een boek]
19 september 1863
Multatuli koopt bij C. van Helden, Heiligeweg Amsterdam:
Ontwerp Nederlandsch West-Indische Handelmaatschappij, Rapport van de
Goeverneur van Suriname, Almanak koloniën en C.A. van Sypesteyn: Beschouwingen.
Zie vermelding bij 20 december 1864.
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[27 september 1863
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 27 september 1863
Fragmenten uit een brief van Multatuli aan Mimi. Drie vellen blocnote, gelinieerd,
telkens aan éen zijde beschreven. (M.M.) Kopie door Mimi.
27 September (18)63
‘Verschil tussen denken en voelen?’ Ik zal probeeren 't te zeggen. Primo: alles is
voelen en ‘Gefühl ist Alles (ook zelfs in zintuigen: rieken, zien, hooren, proeven, 't
is alles gevoel. Stipt zou't zyn te zeggen: de mensch heeft één zintuig, maar - naar
de aard der lichaamsdeelen vatten die de indrukken op verschillende manier op. De
prikkeling, die elk voorwerp dat wy waarnemen op ons teweeg brengt, verschilt naar
't organisme der deelen die 't waarnemen. By oog openbaart zich't gevoel in zien, in
den neus in rieken, etc.Maar nu zoogenaamd onstoffelyk: Ook daar is alles voelen. Wat wy denken noemen
is ‘met meer of min regel, meer of min met wil, orde brengen in dat gevoel. Het eene
gevoel te laten volgen op't andere op 'n wyze die een derde, vierde 1000ste gevoel
voortbrengt, logies uit het vorige afgeleid.Verbeeld je dat elke indruk, elk gevoel een soldaat is. Ik werf soldaten, of wel zy
komen ongeroepen, dat is: ik kryg veel indrukken, gevoel veel.
Ik orden die soldaten tot leger (goed of verkeerd, dat is'n tweede) ik zet ieder op
z'n plaats, en doe ze op zekere wyze bewegen (ik denk.) - De vergelyking is niet
geheel juist (dat is een vergelyking nooit, dat kan niet anders) want werven en regelen
van 'n leger is niet hetzelfde, terwyl voelen en denken wel 't zelf de is, en maar anders
toegepast. - Ik zal 't eens anders uitleggen. Ieder voelt, en altyd. Maar niet ieder (noch
wie ook, altyd) geeft zich rekenschap van zyn gevoel. Dikwyls nemen wy de soldaten
aan, en... laten ze weer loopen.Voelen is passief, ondergaand, lydend. Denken is handelend, voelen is onbewust,
denken is bewust.'t Is nog niet zuiver uitgedrukt. Wie niet juist kan uitdrukken wat hy meent, meent
niet juist. Dus wil ik je't verschil tusschen denken en voelen beter zeggen:
1) alles is voelen (waarnemen van indruk)
2) de wyze waarop men voelt is verschillend:
a) van indruk
b) van gevolg.
3) Daar waar 't gevolg is: een geregelde aaneenschakeling van uit el-
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kaer voortvloeiende andere indrukken, noemt men dat ‘denken’.
4) Denken is dus een onderdeel van 't algemeene voelen. Wie denkt voelt, - maar
omgekeerd niet altyd.
5) Denken is redegevend voelen. Elk gevoel op zichzelf is een punt. elke gedachte
voegt die punten op zekere wyze tot één, zoodat het een lyn maakt. (krom vaak,
maar dat doet er nu niet toe.) Gevoel is indruk - gedachte is 't verwerken van
dien indruk, maar daartoe is weer voor alles noodig 't zelfde gevoel dat wy
verwerken. Zoo mest een boer zyn bogaard met appelen). Hier alweer loopen
oorzaak en gevolg in 'n cirkeltje. Gedachten en gevoel hebben elkaer wederkeerig
tot oorzaak.(Gevoel is hier 't ondergaan, 't opvangen van indrukken’, niet sentiment, niet
gevoeligheid. Dat is zekere ziekelyke toestand van 't gevoel, de tic douloureux
der ziel. Wy spreken nu van 't normaal, gezond voelen.Velen weten hun gevoel niet te gebruiken, zoodat het een gevoelen (opinion)
wordt (gebrek aan regeling.) De meesten geven hun gevoel voor gevoelen
(opinion) uit.
Wie diep en snel voelt, gevoelig is, kan hooger of lager staan dan anderen.
Hooger als die snelheid en diepte van opvolgende indrukken logies is, en later
blykt te kloppen met stelselmatige orde van redeneering. Lager als 't een warboel
is, een chaos.
Voorbeeld.
‘een kind te water! Ik zie 't voel den indruk, voel in één oogenblik 10 boekdeelen
smart van de moeder, voel medelyden, pligt, behoefte aan offer - alles even snel en
juist.
Na 't kind er te hebben uitgehaald, zal men zien dat myn gevoel in één oogenblik
den langen weg is afgeloopen, dien een lankdradige moralist zou moeten gaan in een
dissertatie ‘over de wenselykheid om kinderen uit het water te halen.’
‘Een kat te water! Ik zie 't, en voel 't en spring er by. Later blykt er dat ik niet klop
met den juisten moralist die 'n betoog leverde over 't ‘verkeerde om 't meerdere te
wagen voor 't mindereDenken is de taktiek van 't gevoel. By zeer goede soldaten, kan de beste taktiek
wezen er geen te hebben. ‘Er op in!’ Maar dit kan niet te voorzichtig worden
toegepast. Wy hebben veelal eene voorbeschikking om onze soldaten voor goed aan
te zien. Daartegen moeten wy waken.-
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Als je zegt: hy heeft een fyn gehoor, d.i: zyn oor neemt met fyn onderscheid van
indruk, klanken op, dan is dat een passieve hoedanigheid = voelen. 't Gebruiken van
die fynheid tot regelen van klanken, weergeven, oordeelen enz. muziek maken is't
gevolg, de handelende toepassing = denken.
Er is waarheid en liefde in myn ryk!
En dat is eigenlyk weer één.
Alles is een. Het zyn is waarheid
Het zyn werkt en beweegt en leeft door aantrekking = liefde.
Het zyn kan niet anders werken dan het doet, kan niet anders wezen dan het is:
= noodzakelykheid
= god
Dag myn heerlyk kind. Hoe meer ik je lief heb, hoe meer ik alles vat. (begrip door
weten) en hoe beter ik ben.
Wil je wat hoogmoedig wezen, fancy.

[29 september 1863
Brief van Salvador aan Multatuli]
29 september 1863
Brief van Jhr. M. Salvador aan Multatuli. Twee enkele vellen postpapier, waarvan
drie bladzijden beschreven. (M.M.)
Het tweede blad is beschadigd waardoor een klein deel tekst en de ondertekening
verloren zijn gegaan.
Op blz. 4 het adres: Monsieur Ed. Douwes Dekker à l'hotel Rondeel Doelenstraat
franco Amsterdam. Twee poststempels, Haarlem en Amsterdam, beide met de datum:
30 9 63.
Jhr. Salvador had op zondag 27 september Dekkers gezin te Brussel bezocht.
Harlem Ce 29 Septembre 1863
Cher monsieur Dekker!
Hier soir vers onze heures je suis rentré ici avec ma femme et ce matin j'ai été
accablé d'occupations. Il est sept heures du soir et je m'empresse de vous faire savoir
tout le plaisir que m'a procuré la connaissance de votre très intéressante familie, y
compris Mademoiselle Charlotte de Graaff. Samedi, avant de partir d'ici je vous ai
envoyé un petit mot de réponse à votre précieuse lettre du 25 avec les deux pages
de cette jeune dame que vous m'aviez communiquées à cause de leur bienveillance
pour moi. Elles m'ont servi en même temps à
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pressentir le coeur de l'auteur, avant de la connaître. J'ai trop à vous dire pour bien
tourner une lettre; je ne vous donnerai que quelques impressions fugitives, disons
plutôt permanentes ou durables, car elles ne passeront pas. Elles sont toutes des plus
favorables; j'ai eu Dimanche durant plus de trois heures de vives émotions, tellement
qu'elles, m'empêchaient parfois de m'exprimer nettement, avec calme et avec ma
facilité ordinaire. Madame Dekker m'a inspiré très sérieusement un sincère respect
et de profondes sympathies; je ne m'étais pas attendue à la voir telle qu'elle est, quoi
que vous m'aviez montré son portrait. C'est une femme des plus remarquables et bien
autrement nerveuse, mobile et intelligente que la photographie ne l'indique; maintenant
que je l'ai vue, ce portrait me prouve de sa part une qualité de plus, la force de se
dominer et d'exprimer avec un coeur de poète, j'appuie sur le mot poète, une douce
et aimable bienveillance, un calme d'autant plus précieux; parce que son amour pour
son mari et le désir de lui être utile la portent à se modérer. Je n'ai pas manqué de le
lui dire avec tout le respect que l'on doit à une dame que l'on voit pour la première
fois, mais où il y avait de deux côtés heureusement le parti pris de ne pas perdre le
temps en banalités futiles, en préléminaires d'étiquette. Je vous assure que Madame
Dekker a été fort simple, qu'elle n'a pas posé ni fait des phrases, mais qu'elle m'a plu
par son coeur, par ses mouvements naturels de l'âme, par son éducation et ses manières
qui forment en elle une seconde nature. Elle est plus que femme de poète; elle est
poète elle même et m'a frappe, au milieu d'un discours vivement soutenu durant trois
heures, par la justesse de quelques images, s'appliquant à ce que je venais de dire.
Elle offre sous bien des rapports votre type; il y a même une certaine affinité ou
ressemblance physique et morale entre vous deux; comme si vous étiez frère et soeur
ou deux êtres faits pour s'unir. Je n'en dirai pas davantage; vous connaissez et savez
apprécier Madame Dekker bien mieux que moi; j'ai gardé d'elle le plus agréable et
le meilleur souvenir et n'oublîrai pas la promesse que je lui ai faite d'être toujours
d'une sincérité parfaite à votre égard et de vous être dévoué dans la mesure de mes
forces. Elle m'a serré cordialement la main et nous l'avons scellé d'un baiser fraternel,
à la française.
Vos enfants sont délicieux; la petite, Nonnie (Elisabeth) est douce et gentille et
d'une physionomie délicate et intéressante comme son
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portrait; le garçon très développé déjà pour son âge de neuf ans, est d'une volubilité
remarquable en français autant qu'en hollandais. Cassé par la base, déjà d'un certain
caractère et tout à la fois naturel, enjoué, et parfois peut-être espiègle et pétulant. Il
est d'une jolie tournure leste et dégagée, et beau garçon par la finesse de ses traits et
l'énergie nerveuse et expressive de son regard. Il m'a parfaitement plu. Il m'a reconduit
de la rue de Berlin jusqu'à la place royale et de là il est monté avec moi en voiture
jusqu'à l'hôtel de Suède, pour rentrer seul chez lui. Il aime à être appelé Constant, ne
voulant pas trop de son nom d'Edouard; il me parait comme ça un petit bout d'homme
avec des idées assez arrêtées. J'ai connu beaucoup d'enfants et je vous assure que
Mr. Constant est très bien et qu'il promet. Il m'a chanté un petit air militaire, pour
défendre la patrie, d'une voix fraîche, avec un entrain de soldat.
Mademoiselle de Graaff a répondu à et même dépassé l'attente que j'en avais après
avoir vu son portrait. Vous avez bien fait de la nommer une jeune dame distinguée
et intelligente. Elle a la répartie vive et profondément sentie en même temps; une
rapidité de conception dans le discours; son âme y est avec ses émotions, qui se
trahissent quelquefois involontairement, mais qui toujours intéressent en son faveur.
Je ne lui ai pas caché la confidence que vous m'aviez faite de deux pages de sa lettre
et lui ai offert quelques brochures me concernant, non pas pour me poser auprès de
cette autre femme poète, en homme politique ou martyr, mais seulement par honnêteté
de coeur, pour ne pas abuser de son coeur ni de son imagination, pour ne pas être
idéalisé et ne pas être mieux noté auprès d'elle, que mes antécédents ne le méritent.
En même temps, je l'avoue et je lui ai dit, dans l'espoir qu'avec sa finesse d'aperçus
[ontbr.] et instinct de femme sensible que m'a paru la distinguer éminemment, elle
aura peut-être quelques bonnes observations à me communiquer qui pourront m'être
utiles dans la route bien pénible et souvent difficile que je me suis tracée, après avoir
renoncé, comme font les hommes, à mon propre moi. Madem. de Graaff me semble
bien effectivement faite pour être une Fancy inspiratrice, pour faire vibrer les fibres
les plus sensibles de notre coeur; elle est bien loin d'être ordinaire, et je n'ai vu en
elle que du coeur, du naturel et une grande et exquise sensibilité, avec de belles et
agréables manières, sans apprêt ni pédantisme. Nous causerons de tout cela en nous
voyant et alors il y aura beau-
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coup à dire. Madem. Charlotte a résumé sa religion en twijfel en geloof; c'est devenu
ma formule; je saurais ni ne voudrais renoncer à un des deux. J'espère que ma femme
fera plus tard la connaissance de vos dames; elle en avait l'intention en venant de
Paris, mais n'a pu l'effectuer, vû que nous avons dû quitter Bruxelles Dimanche soir,
n'y pouvant trouver un gîte, à cause des fêtes. Mr. Nieuwenhuis lui en avait donné
le désir.
Contentez vous pour cette fois de ces lignes; ne manquez pas, en cas d'un départ
imprévu, de me confier votre adresse; je vous promets la plus grande discrétion.
J'aurai de la peine à venir vous trouver cette semaine, à cause de quelques affaires
pressantes; je tâcherai cependant de m'absenter pour quelques heures le plus tôt
possible. Votre lettre du 25e Sept. pourra conduire entre nous à de nouvelles
discussions. Adieu mon[......]de coeur
Votre [........] serviteur
[............]

[1 oktober 1863
Brief van Multatuli aan Kramer]
1 oktober 1863
Brief van Multatuli aan de heer Kramer. Dubbel velletje lichtblauw postpapier,
tot onderaan blz. 1 beschreven. (M.M.)
Op blz. 3 het adres: WelEDHeer Kramer ZWEd.
Waarde Kramer!
Ik ben zoo even by U aan 't kantoor geweest om U te spreken. Zoudt gy de goedheid
willen hebben even by Meyer te komen waar ik U wacht, - tenzy het te lang duurt,
want ik moet straks naar den Haag.
De zaak is dat ik f 500. moet hebben, en wanneer gy my niet by Meyer vindt, dan
zal hy U daarover spreken, wyl hy genegen is zich daarvoor te verbinden.
Na vriendelyke groete
t.a.v.
Douwes Dekker
Donderdg
1 Octr. 1863.

[1 oktober 1863
Brief van Multatuli aan J. van Lennep]
1 oktober 1863
Brief van Multatuli aan Mr. J. van Lennep. Dubbel velletje postpapier waarvan
alleen blz. 1 beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

234
Hoogedelgestrengen Heer Mr. J. van Lennep
Hoogedelgestrenge Heer!
Myne vrouw en kinderen lyden gebrek, en het is deze omstandigheid die my dwingt
U hoogedelgestrenge te verzoeken my alsnog in het bezit te willen stellen van de
gelden welke zyn overgewonnen op het door Uhoogedelgestrenge gereserveerde
gedeelte van den Max Havelaar.
Met hoogachting heb ik de eer te zyn
Uw hoogedelgestrenge Dienst Willige Dienaar
Rondeel
Douwes Dekker
1 October 1863

[2 oktober 1863
Brief van J. van Lennep aan Multatuli]
2 oktober 1863
Brief van Mr. Jacob van Lennep aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, tot het
midden van blz. 3 beschreven. (M.M.)
Een concept van deze brief, in handschrift van J. van Lennep, bevindt zich in het
Réveil-archief (U.B. Amsterdam).
Voor de aanvallen van Multatuli op Van Lennep, zie VW II, blz. 295-296 en
480-482.
den WelEdgestr. Heere
E. Douwes Dekker.
Amsterdam 2 Octbr 1863
WelEdelgestrenge Heer!
Reeds na den afloop onzer pleitzaak in eerste instantie heb ik aan uwen Procureur
die afrekening wegens den Max Havelaar, welke ik niet verkoos te doen zoo lang
zij mij als een verplichting langs den weg van rechten werd afgevorderd, vrijwillig
gegeven en hem gezegd dat het mij komende aandeel in de winst ter uwer beschikking
lag, onder voorwaarde alleen, dat gij niet zoudt voortprocedeeren, en na aftrek der
door mij gemaakte Proceskosten. Gij hebt toen mijn aanbod niet willen aannemen,
en dat heeft mij gesmart, voor al om uw vrouw en kinderen.
Ik ben steeds even bereid, u dat aandeel in de winst, 't welk ik voor mij - doch
nooit anders dan ten uwen behoeve, had geconditioneerd, aan u uit te keeren; maar
ik ben herhaaldelijk door u in openbaren druk beschuldigd, gespeculeerd te hebben
op uw boek. - Niet voor het Publiek, waar ik mij even min aan stoor als gij het doet,
maar voor mijn kinderen en kindskinderen, wien ik gaarne het be-
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wijs wilde nalaten, dat geen vlek van baatzucht op mij kleeft, verlang ik van u een
schriftelijke retractatie van die beschuldiging. Zend mij die, opgesteld zoo als uw
hart U die opgeeft, en zoo als gij ze in mijn geval zoudt willen ontfangen en ik geef
u in ruil de opgave van het mij door de Ruyter uitbetaalde met een briefje op den
heer Practorius voor het over blijvend bedrag.
Inmiddels even welmeenend als altijd
Uw heilwenschenden Dr
J van Lennep

[3 oktober 1863
Brief van Multatuli aan J. van Lennep]
3 oktober 1863
Brief van Multatuli aan Mr. J. van Lennep. Dubbel velletje postpapier, waarvan
alleen blz. 1 beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Hoogedelgestrengen Heer
Den Heer Mr. J. Van Lennep.
Hoogedelgestrenge Heer!
Uwe geachte letteren van zooeven verdienen een heusch antwoord, en ik heb
vandaag allerlei aandoeningen die my beletten Uhoog Ed-Gestr. te schryven zoo als
ik wilde.
Ik neem dus de vryheid U te verzoeken 't niet toeteschry ven aan onbeleefdheid,
of aan een ongevoeligheid als ik een dag uitstel vraag.
Na beleefde groeten met hoogachting
UhoogEdGestr. DWDienaar
Rondeel 3 October 1863.
Douwes Dekker

[3 oktober 1863
Brief van Multatuli aan J. van Lennep]
3 oktober 1863
Brief van Multatuli aan Mr. J. van Lennep. Dubbel velletje postpapier, tot het
midden van blz. 3 beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Hoogedelgestrengen Heer
den Heer Mr. J. van Lennep.
Hoogedelgestrenge Heer!
In antwoord Uwe zeer geachte letteren van gister heb ik de eer U Hoogedelgestr:
beleefdelyk mede te delen
1. Dat alleen een dom publiek waarschynlyk op een dwaalspoor gebragt door my
onbegrypelyke, eischen van regtsvorm - heeft kunnen meenen dat ik U zoude
beschuldigen van baatzuchtige speculatie of iets wat daarnaar zweemt.
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2. Dat ik wel verre van dááraan te denken ondervonden heb hoe
Uhoogedelgestrenge, eigen geldelyk voordeel in de waagschaal stelt ten behoeve
van anderen.
3. Dat ik bereid en van plan ben UHoogedelgestrenge te bewyzen dat ik hierover
altyd zoo gedacht heb. Nog voor weinig dagen heb ik aan een respectabel persoon
gezegd: ‘de meening dat de Heer van Lennep geldelyk voordeel bejagen zou is
bespottelyk. Zyn aard brengt juist het tegendeel mede.’
4 Dat ik my verbind deze overtuiging heel duidelyk te openbaren met de nodige
scherpte tegen hen die 't anders meenden, want ik ben er geraakt over.
Ten slotte heb ik de eer U Hoogedelgestrenge te bedanken voor den innemenden
toon van uwen brief die my zeer getroffen heeft.
Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zyn
Uw hoogedelgestrenge dienstwillige Dienaar
Douwes Dekker
Rondeel 3 October 1863
Een vriendelyk verzoek. Ik weet niet hoeveel die gelden bedragen. Ook niet wat ik
zal te betalen hebben aan den Heer Faber. Maar als U denkt dat er f 100 of f 200.
overschiet, zoude U dan last willen geven zoodanige som nog heden te willen doen
adresseren aan
Mad' Douwes Dekker
Rue de Berlin 31.
Bruxelles.
Men zit thuis erg in den brand.

[3 oktober 1863
Brief van J. van Lennep aan Multatuli]
3 oktober 1863
Brief van Mr. Jacob van Lennep aan Multatuli Dubbel velletje postpapier, waarvan
drie bladzijden beschreven. (M.M.)
Clericus clericum non decimat: lett. eengeestelijke eist geen tienden van een
geestelijke; dus: collega's betalen elkaar niet.
Primitias messis: eerstelingen van de oogst.
WelEdelgestrenge Heer!
De assignatie lag voor u gereed in het couvert en daarom is er geen antwoord op
uw briefje bij.
Ik wilde u echter nog zeggen dat ik de gelden aan uw vrouw niet
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heb overgemaakt: 1o. om dat ik ze niet goed passen kon; 2o om dat ik in dat geval
die som weêr van de assignatie had moeten aftrekken en deze verschrijven; ik
vertrouw dat gij nu niet vertraagd hebt, het u komende te ontvangen, dan kunt gij
zelfde uwen met de toezending van het noodige verblijden.
Het is mij aangenaam, uit uw brief te bespeuren dat gij mij van geen onedele
speculatie verdacht hield: ik mocht dit wel opmaken uit een vroegere brochure, waarin
gij u beklaagdet bestolen te zijn en uit hetgeen dat in uw Ideën meen ik, voorkwam
aangaande dichters-speculanten, uitdrukkingen die elke lezer op mij moest toepassen
en ook werkelijk toepaste.
Myn advn en Procr hebben mij geen declaratie willen geven: clericus clericum non
decimat. De 82, - zijn alleen van verschotten. Uw advokaat verdiende... ik zal niet
zeggen wat, in plaats van honorarium, dat hij u tot procedeeren heeft aangezet in
een zaak, die gij, al hadt gij van den moreelen kant nog zoo groot gelijk gehad,
juridiek altijd verliezen moest
Ik ben nu volkomen te vreden met uw verklaring: want het was mij een behoefte,
overtuigd te zijn dat wij over en weder elkander de getuigenis gaven, niet gevochten
te hebben om de knikkers, maar om de gerechtigheid van 't spul.
Er zal nu in Julij 1864 wel niet veel meer komen van den M.H. doch als er wat
van komt, laat mij dan in tijds weten waar uw vrouw is, ik zal 't haar dan zenden. Ik had mij in 1861 een feest gemaakt, haar de primitias messis te zenden; maar ja
wel! Vaarwel en doe haar de groete van
JvanLennep
A 3 Octbr 1863.

[3 oktober 1863
Rekening-courant]
3 oktober 1863
Rekening-courant tussen Multatuli en Mr. J. van Hennep; handschrift van de
laatstgenoemde. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Het door Van Lennep verstuurde exemplaar is niet teruggevonden. Volgens de
publikatie van Mimi (Brieven IV, blz. 235; Brieven WB IV, blz. 180) was de eerste
post daarin op een geheel andere wijze geformuleerd. Het is moeilijk bij dit verschil
aan toeval te denken.
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Rekening Courant
1860 Voorschot aan f 1200
den Hr D D.

1 July van den Heer f 1794.87
de Ruyter
ontvangen

onkosten proces

82.65

I Julij 1862 als
voren

398.16

Saldo

1054.76½

1 Julij 1863 als
voren

144.38½

_____

_____

f2337.41½

f 2337.41½

Volgens Mimi luidde de tekst aldus:
Rekening-Courant f 1200. Voor den Max
Havelaar betaald.

1 Juli 1861 van den f 1794.87
Hr. de Ruyter
ontvangen

Aan uitschotten van 82,65
het gevoerde proces

1 Juli 1862 als
voren

398.16

Saldo

1 Juli 1863 als
voren

144.38

1054.76
_____

_____

f 233741

f 2337.41

[3 oktober 1863
Brief van Mr.J.G.A. Faber aan Multatuli]
3 oktober 1863
Brief van Mr.G.A. Faber aan Multatuli. Enkel velletje postpapier met ingeperste
naam, tot het midden van de eerste blz. beschreven. (M.M.)
Mr. Faber was Multatuli's procureur geweest in het proces tegen Van Lennep.
Amsterdam, 3 Oct 1863
Amice!
Ik heb voor U betaald aan Proc. Dammers f.60.00
geregtskosten
Meerdere belasting der remise

2.92
_____
f 62.92

Het spreekt van zelf, dat van Salaris of zoo tusschen ons geen sprake is.
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Ik ben verlangend het einde te weten, en ik heb er geloof ik eenig regt op. Schrijf
het mij uit Brussel. Steeds: t.t. J.G.A. Faber.
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[oktober 1863
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Begin oktober 1863
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
deels afgescheurd en aan éen zijde beschreven. (M.M.)
Mevrouw Pruimers: zie VW III, blz. 43-74 en Henri A. Ett: Holland in rep en roer
(Amsterdam 1951) blz. 1-35.
Waarde d'Ablaing!
Morgen vroeg moeten ze aan de drukkery klaar zyn om Ideen te drukken. De kopy
zal van avend by den heer Kröber zyn.
Prevenieer hem. Misschien is er voorbereiding noodig.
Er is haast by want de 2, 3 eerste vellen bevatten een actualiteit, Mevrouw
Pruimers, gebn vDedem, een schandaal!
Ik heb haar iets te zeggen
Ik denk 2000 Exemplaren. Annonceer. In den loop der week Ideen II bundel. De eerste aflevering van 2 à 4
vellen* is afzonderlyk te verkrygen a - pr vel.
* (brief aan Mevrouw de Wed. Pruimers geboren baronesse van Dedem).

[6 oktober 1863
Advertentie tweede bundel Ideen]
6 oktober 1863
Advertentie in het Algemeen Handelsblad betreffende de tweede bundel Ideen.
(U.B. Amsterdam)
Ter Perse:
Ideën van Multatuli
2de Bundel, 1ste Aflevering. (3 à 4 Vel) afzonderlijk verkrijgbaar.
Inhoud: Een Brief aan Mevrouw Pruimers, Geb. Van Dedem.
Uitgave der Firma R.C. Meyer, Vijgendam, J 628, te Amsterdam.

[14 oktober 1863
Multatuli in Brussel]
14 oktober 1863
Multatuli keert terug naar Brussel.

[17 oktober 1863
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 17 oktober 1863
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 6-7)
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Bruxelles, 17 Octobre 1863.
Ma Stéphanie chère! Merci de ta dernière lettre. Tu m'as écrit selon mon coeur,
oui je crois, et plus, je sens que tu m'aimes. Je t' en remercie, ma noble enfant! J'ai
souffert de ton absence et j'étais si heureuse,
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croyant que je t'embrasserais le 15. Le 14 c'était un jour de fête pour nous. Nous
allions à la rencontre de Dekker, qui nous revenait après 5 mois d'absence. C'était
pour moi trop de bonheur, car je croyais fermement à ton retour. Nous venions à la
maison toute joie! Voilà que je trouvais ta touchante lettre, mais hélas, la nouvelle
que je ne pourrais pas t'embrasser d'ici à longtemps... oh, ma Loutjou, j'ai pleuré des
larmes de sang. Tu sais, non tu ne peux comprendre toute la plénitude de mon amour
pour toi, une mère seule sait aimer au plus haut degré. Ton départ me navre le coeur,
mais écoute moi. Je suis la première qui approuve beaucoup ce voyage et si je raisonne
je suis enthousiaste que tu as pu réaliser ton illusion et que tu peux jouir d'un bonheur
rare. Non, je ne veux plus pleurer, je veux me réjouir avec toi, et en récompense tu
m'écriras souvent, très souvent, n'est ce pas, mon enfant? Moi je te promets d'avoir
toujours pleine confiance en toi. Ecoute, je connais ton noble coeur, je sais que tu es
stable dans tes affections, ce serait très mal de ma part, de ne pas te croire et d'avoir
des inquiétudes de ton amitié; profite de cette occasion. Je suis très contente, sais-tu,
je ne suis pas si égoïste que j'aime mieux ton bonheur que le mien, ou mieux je me
réjouis avec toi. C'est partager le bonheur. Ton portrait est inséparable de moi et très
souvent j'embrasse tes cheveux. Quel bonheur que j'ai fait ce vol!! (Toutefois avec
ta permission).
Dekker restera avec nous. Il est occupé de continuer ses Ideën. J'avais mis ses
Ideën sur ta petite table dans ta chambre à coucher. Tu les auras avec tes affaires qui
te seront envoyées. Hier au soir j'ai rendu visite à ton père, qui fut très amical. Il me
parlait beaucoup de toi, j'avais peine de retenir mes larmes.
Mon mari ne t'oublie pas; tu entendras de lui.
Adieu, mon enfant, à bientôt. Je dois finir. Les baisers les plus tendres pour toi,
chère Stéphanie, mon enfant bien aimée.
Everdine.
Tu m'as fait tant de plaisir, tant de joie, en disant: tu ne m'as jamais blessée. Merci,
mon enfant. Tes lettres me sont si chères, meine allerliebste Stéphanie.

[29 oktober 1863
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 29 oktober 1863
Brief van Tine aan Stephanie. (Pée: Tine, blz. 8)
De excursion en Hollande betrof een bezoek van Tine bij de vader van Mimi. Vgl.
de brief van 13 november.
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Bruxelles, 29 Octobre 1863.
Ma Stéphanie chère! ma Loutjou!
Il y a si longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Je languis d'une lettre de
toi; je t'ai écrit poste restante à Milan. Chère ange! une lettre de toi est une fête pour
moi, ne l'oublie pas. J'ai fait une excursion en Hollande avec mes deux enfants pour
une affaire intime et assez difficile. J'ai eu beaucoup de succès. J'ai eu l'occasion de
donner un peu de bonheur aux autres, et j'en ai joui moi-même. Je te raconterai cela,
quand tu seras de retour, mais hélas! avant ce temps là il faut encore passer un hiver
sombre. Dekker est chez nous. Malheureusement il n'a pu avoir une chambre pour
lui. Nous nous sommes arrangés le mieux possible, mais cela me navre le coeur qu'un
homme comme lui n'a pas une chambre à lui seul pour travailler. Les enfants sont
gentils. Ils parlent souvent de toi, et moi, oh je pense sans cesse à mon enfant bien
aimée, ma Mélattie!

[9 november 1863
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 9 en 10 november 1863
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 8-12)
Bruxelles, le 9 Novembre '63.
J'ai reçu toutes tes lettres. Je ne comprends pas que la mienne du 28 d'Août est
perdue; moi même je l'ai mis dans la boîte. C'était la seule lettre détaillée; je l'avais
écrit pendant la nuk, le temps qui se prête le mieux pour la confidence, et adressée
à son Excellence Monsieur de Sontroff.
Le dernier temps j'ai été très préoccupée: j'avais beaucoup de tracas. Dekker qui
avait beaucoup à penser et à travailler, n'avait pas une chambre à lui. Tu sais quelles
petites chambres que nous avons. Dekker n'avait pas un moment de repos ni de
recueillement. Cela m'agitait beaucoup; aujourd'hui il est installé dans une chambre
au second. J'espère qu'il pourra travailler maintenant. Nous avons beaucoup de soucis;
l'argent ou plutôt le manquement d'en avoir y contribue beaucoup. De voir souffrir
un homme comme Dekker est affreux. Il veut tâcher de rester auprès de nous; demain
il commencera de faire étudier les enfants. Pour Edouard il est plus que temps. Dekker
aimerait beaucoup de soigner lui même l'éducation des enfants, et il réussira, j'en
suis sûre. Il a beaucoup de patience pour enseigner et une facilité d'explication
incroyable. Je suis si contente qu' Edouard
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commencera sérieusement ses études. Les jours que j'ai passés à la Haye m'ont donné
beaucoup de satisfaction, mais je n'avais pas un moment pour moi dans ce temps là.
J'ai beaucoup pensé à toi, et que je ne t'ai pas écrit, vraiment ce n'était pas de ma
faute. Je te dirai quelque chose de Dekker, un trait de son caractère qui m'a vivement
touche. A mon séjour à la Haye, il souffrait de mon absence, il était très content de
ce que j'avais fait, enfin il ne savait quoi faire de montrer sa satisfaction. Que penses
tu qu'il fit? Il m'envoyait tes lettres que j'avais laissées à la maison, et moi j'en étais
si heureuse!Je les ai couvert de baisers. Comme il me comprend et qu'il sait partager
mon sentiment.
Si tu reviens, tu me joueras la marche funèbre, n'est-ce-pas, pour moi seule.
Le 10 de Novembre, au matin.
Ecoute, je te dirai toujours la vérité du sentiment de mon intérieur, mais quand je
te ménage des plaintes, c'est que je ne veux pas te chagriner pour rien. Si tu pouvais
m'aider je te le dirais franchement, car, er moet onder ons geen valsche schaamte
bestaan, onze vriendschap heeft een te edelen zin om de werkelijkheid niet te noemen.
Tu m'as dit un jour qu'il faut chercher la poésie dans la réalité et non pas dans les
illusions. Oh, c'est si beau! Et je crois que c'est là la vraie poésie. Ces jours-ci je suis
triste, puisque nous avons beaucoup de soucis. Toujours attendre, et il faut vivre en
attendant. Je ne doute pas qu'un jour Dekker réussira et complètement même, mais
avant ce temps il faut souffrir. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue
beaucoup. Nous faisons comme toi, la cuisine nous même. Charlotte le sait faire à
merveille, elle ne le fait pas avec répugnance. Moi, je le déteste, et l'hiver qui est si
cher et si désagréable. Enfin, du courage, il y a encore un avenir!
Si je suis mélancolique, ce qui m'arrive assez souvent, je tâche d'énumerer les
bonnes choses que j'aie beaucoup, un mari qui m'aime sincèrement, mes enfants qui
sont pour moi des anges, et ma Loutjou! mon amie, qui veut prendre sa part dans ma
vie, qui m'aime comme on le voit très très rarement. Non je n'ai pas à me plaindre,
j'ai du courage pour les choses matérielles; pour le moment mon plus grand tourment
c'est l'argent, et cela se remédiera un jour. Si Dekker est content, j'ai du courage pour
tout, mais quand lui il est triste et irritable, il me faut le double et alors surtout la
pensée à toi me donne
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la force de faire mon devoir. Een heilige zaak geeft heilige heerlijke impulsies.
Les enfants sont auprès de leur père. L'étude est commencée. L'Alphabet grec se
trouve entre les mains d'Edouard. Ma petite Nonnie joue si bien aux échecs que mon
mari en est étonné; elle a gagné deux parties de Dekker; elle le fait avec une sérénité
incroyable; elle est si intelligente, cette petite là.

[13 november 1863
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 13 november 1863
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 12-16)
Bruxelles, le 13 Novembre 1863.
Ma Stéphanie chère! Ces jours-ci j'ai beaucoup souffert de mon doigt, aujourd'hui
le mal est passé, mais je ne sais pas tenir la plume contre le pouce; je veux pourtant
t' écrire quelques mots. Hier j'ai fait le pélérinage au bois de la Cambre. J'ai rêvé de
toi. Oh, j'ai pensé à toi que tu en serais contente, je t'assure, oui. Les feuilles jaunes
tombaient lentement et tristement à terre, il y avait un reflet rougeâtre qui n'était pas
gai, tout m'inspirait la mélancolie. J'avais tant mal à mon doigt, enfin je n'étais pas
à mon aise. J'avais soif d'être auprès de toi, de te voir, de me reposer sur ton épaule.
Oh, si jamais j'aurais une maladie sérieuse, mon enfant, toi tu devrais être auprès de
moi. Je ne suis jamais difficile quand je suis malade, je n'ai jamais de ces caprices
de malades, mais il me semble que je ne pourrais pas guérir sans ta présence, il me
semble qu'il serait si doux de te sa voir tout près de moi, d'avoir mes mains dans les
tiennes et de puiser dans tes regards la douce consolation d'être aimée. Et ta dernière
lettre surtout me le dit, que tu m'aimes comme moi j'aime qu'on s'attache à moi. Je
suis contente que je me porte mieux aujourd'hui. Car Dekker ne peut souffrir que
j'aie quelque chose. Il se sent alors malheureux. Hier au soir je me couchais à sept
heures, mais à chaque instant il était devant mon lit. Il en souffrait autant que moi.
Lui, avec tous ses écarts, il m'aime comme peu de femmes sont aimées. Je crois que
c'est que j'aie l'avantage de le comprendre; non pas que mon esprit est si élevé, mais
je crois que je le comprends par l'intelligence du coeur, et encore, je me reproche si
souvent que je ne suis pas assez grande, que je ne sais pas assez m'élever à sa grandeur
d'âme, qu'il me manque tant pour être la digne femme d'un poëte, d'un génie. Car ce
n'est
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pas toujours chose facile, surtout pour moi. Je suis d'un caractère trop doux, j'aime
trop le calme, ce qui est en moi souvent une faute. Mais si je réussis à faire mon
devoir, oh! alors la satisfaction est grande. A la Haye, il y avait une familie qui se
désolait à cause du dévouement que leur fille portait à Dekker; on me croyait
malheureuse et délaissée. Je me suis montrée, j'ai parlé et plaidé la cause, on m'a
accueillie d'une manière touchante et toute la familie m'a témoigné les plus grandes
amitiés. On est fini de me chérir, de comprendre le noble caractère de Dekker, et que
la haute enthousiasme de leur fille était bien placée. Voilà que j'ai réussi de donner
un peu de bonheur, et moi j'en ai été récompensée, que Dekker fut très content de
moi. Donner le bonheur, c'est recevoir soi même plus qu'on donne. Je ne comprend
pas les personnes méchantes. Il faut les plaindre.
J'ai beaucoup de soucis. Je crains que Dekker ne saurait travailler ici. Il n'est pas
inspiré. Je m'inquiète un peu sur sa santé; il tousse beaucoup. S'il avait les moyens
il aimerait de se fixer en France, à Paris; je crois qu'il réussirait d'être auteur là bas.
Ce serait toujours pour commencer, car il a des plans plus grandioses que d'être
auteur. Mais l'argent avant tout.
Il y a longtemps que je n'ai pas visité ton père, mais je ne suis pas libre quand mon
mari est à la maison. Il aime que je suis auprès de lui, surtout le soir, et je dois le
ménager. Il a tant de soucis et de contrariétés, que moi je dois tout faire pour ne pas
l'irriter.
Négligé pas ta santé, car si je te savais malade, oh, j'en souffrirais trop. Ne me
gronde pas, mon enfant, si tu me crois trop exagérée en t'aimant trop. Non, laisse
moi, laisse moi te dire tout ce que mon coeur sent à ton égard, et pense un peu que
c'est un bonheur pour moi de bien comprendre l'amour, d'aimer quelqu'un autre que
mon mari. Car à présent je comprends aussi les écarts de mon mari, je sais qu'il
m'adore et qu'il sait aimer une autre. Et moi qui aime mon mari avec enthousiasme
et adoration, j'ai une enfant que j'aime à la folie, qui est toujours présent dans mon
esprit, qui me donne le courage de faire mon devoir. Oui, le véritable devoir de
l'amour est d'inspirer de l'ardeur, du zèle, du courage; animé par un mobile si puissant
on se surpasse soi-même, et voilà pourquoi je te suis si reconnaissante. C'est toi qui
m'animes et m'inspires.
Dis moi, mon enfant, si tu me comprends, je veux dire si je m'exprime assez
clairement en français. Je sais que je fais mille fautes; je

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

245
n'ai pas l'habitude d'écrire en français. Mais il suffit si tu me comprends, sans trop
de répugnance de ces fautes dégoûtantes! Et pourtant j'aimerais beaucoup de t'écrire
en français. Je veux que j'apprends à bien m'exprimer, je veux que tu me comprends
en tout. Mes enfants sont si gentils. Edouard est un si bon garçon; son coeur est toute
bonté. Nonnie est très intelligente; c'est un plaisir de lui faire apprendre quelque
chose. Ils se souviennent beaucoup de toi; la mère leur parle assez de toi, je t'assure.
Oh, j'aimerais de venir auprès de toi, fusse un seul jour!! Adieu, ma petite ange,
ma très très chère enfant, je t'embrasse de toute la plénitude de mon coeur.
Everdine.

[21 november 1863
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 21 november 1863
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 16)
Bruxelles, le 21 de Novembre 63.
Ma Malattie! Quand te reverrai je? Oh, j'ai de tristes pressentiments. Dekker ne
sait encore rien. Toujours attendre! Quelquefois le fardeau de la vie me pèse trop.
J'aimerais d'en être quitte, mais les enfants ne peuvent se passer de moi et il me faut
prendre du courage et lutter toujours.

[november 1863
Multatuli terug naar Nederland]
Tweede helft november 1863
Multatuli gaat weer naar Nederland.

[26 november 1863
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 26 en 27 november 1863
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 16-20)
De vrijzinnige franse cultuurhistoricus Ernest Renan (1823-1892) publiceerde in
1863 zijn opzienbarende boek ‘La vie de Jésus’ dat een europees succes verwierf.
Multatuli's gedicht, kennelijk polemiserend tegen de befaamde rei over de
huwelijksliefde uit Vondels Gijsbrecht, staat in de Max Havelaar (VW I, blz. 34).
Bruxelles, 26 Novembre 1863.
Ma Stéphanie! Ma Loutjou chère!
Ik beschouw je brieven als lieve bloempjes op myn doornig pad.
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Aux Indes j'avais un plaisir naïf quand on m'apportait les soirs les malatties; ils
avaient l'air si gentil, un parfum si doux; je les prenais toujours avec vénération. Eh
bien, tes lettres me donnent toujours une pareille sensation; elles ont un charme
irrésistible pour moi. Ne dis pas trop de mal des portraits, car j'aime tant le tien, et
j'avoue pourtant que tu as raison, qu'ils ne ressemblent pas l'original. Oh, je conserve
si bien ton image dans mon coeur, je te vois souvent si distinctement, que je me berce
dans l'idée que j'aie une bonne mémoire et une imagination très vive. Je suis d'accord
avec toi que l'essence de l'Evangile c'est l'amour, et qu'aimer comme le Christ nous
prescrit est sublime. Je n'ai pas lu la vie du Christ par Renan. Je vais tâcher de l'avoir,
mais ces moments ci je n'ai pas d'arrêt, j'ai trop de soucis. Il y a question que quand
mon mari revienne, je partirai pour la Hollande, non pas pour mon plaisir, je t'assure.
J'irai avec mes enfants pour un mois, mais ce n'est pas encore décidé. Dekker
travaillera alors ici. Il aimerait beaucoup de se fixer à Paris et d'écrire en français.
J'aimerais qu'il y avait une décision, car toujours attendre est trop ennuyeux. Je plains
Dekker de tout mon coeur; de voir souffrir un homme comme lui est désolant. Enfin
le courage ne nous manque pas ni la persévérance: un jour il doit triompher!
Lief kind, ik heb u mijne Ideën niet gegeven; (vois-tu, tu me crois trop bonne.)
J'ai fait relier un exemplaire pour toi, en toch ik zou u gaarne, heel gaarne de mijne
gegeven hebben, maar Dekker had er zich een feest van gemaakt mij 't boek te geven
dat primitief voor den Koning bestemd was, en als ik dat weg gegeven had, zou 't
hem zeer gedaan hebben. (Je ne doute pas que tu le comprends.)...
Tu sais, pour moi, les enfants avant tout. L'amour maternel est le plus fort, le plus
sacré. Je crois, de ce que j'ai entendu dire de ta mère, j'aurais sympathisé avec elle
sur ce sujet là. L'amour maternel est sans égoïsme. On n'exige rien, et c'est une volupté
de se sacrifier pour son enfant. Un jourviendra que ma Stéphanie sera d'accord avec
moi et qu'elle me dira: ‘tu as eu raison’. Dekker a dit:
Neen, geen band die vaster bindt,
Vaster harten houdt omsloten,
Dan de band, door God gesloten,
Tusschen 't moederhart en 't kind.

Je comprends que cette vie de liberté complète te va bien, que c'est un charme pour
toi, et même que tu en as besoin. Mais je craindrais
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que cela ne pourrait durer toujours et qu'alors tu regretteras trop ta vie d'étudiante.
Mais enfin tu es assez raisonnable et tu as trop d'esprit de ne pas agir selon les
circonstances. Oui, c'est un triomphe d'ensorceler son père!! Raconte moi un peu de
ton professeur russe. Si tu es en correspondance avec lui, son pauvre coeur est en
danger! Tu es une petite Fée, je m'y connais. Ecoute, n'effleure pas ce sujet. Je veux
savoir: son âge, son caractère, ses idées, même sa phisionomie. Je le crois enthousiaste
et qu'il veut te faire la cour. Soit. Mais qu'il soit digne de toi, ou gare à lui! Et toi,
pense un peu que tous les maris sont des tyrans, les meilleurs n'en sont pas exceptés,
et qu'ils sont assez malins de se montrer comme tels après le mariage. Ma Loutjou
tyrannisée! Quel horreur!
27 Novembre, le soir.
Oh, tu es ma chère petite Melattie. Ne dis jamais: ‘je ne puis rien pour toi’, ma
Loutjou. Tu es tout pour moi, tu as une puissance magique sur moi, toi tu me donnes
le courage, toi tu adoucis mes peines, tu me fais vivre, toi tu me rends meilleure. Je
remplis quelquefois des tâches très difficiles sans murmurer, en pensant à toi. Tu
comptes cela pour rien? Quand je dis que tu m'es nécessaire, je dis la vérité la plus
vraie. La mélancolie s'efface de mon coeur, quand je reçois une lettre de toi.
Dekker est encore en Hollande. Il ne m'écrit pas; alors il n'y a rien de bon, car il
s'empresse toujours de me communiquer des bonnes nouvelles. Oh, j'ai beaucoup de
soucis!
J'aimerais tant de t'embrasser. Tu es ma melattie! Et que tu joues un rôle important,
cela te convient parfaitement: tu est faite pour règner! Hier, à onze heures, je me suis
couchée devant le feu. J'ai pensé à toi, j'ai tellement rêvé de toi, qu'a deux heures du
matin j'étais encore absorbée de ton souvenir. Dekker en serait jaloux, je t'assure.
J'ai dû rire de ton géologue, qu'il te (vous) classifie dans la catégorie des créatures
célestes (des Anges).
Je languis de savoir des nouvelles de Dekker; il n'est pas inspiré du tout; dès qu'il
a du gêne, il ne peut travailler. Mais l'élan peut venir d'un moment à l'autre.

[7 december 1863
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 7 december 1863
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 20-21)
une demoiselle: Marie Anderson.
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Bruxelles, le 7 Décembre 63.
Meine liebste Stéphanie!
...Kon ik door een kus (baiser) uwe souffrances wegnemen, dan zoude mijne liefde
iets beduiden, maar liefde is dikwijls onmagtig.
J'adore mon mari et je ne sais rien faire pour lui; je ne fais que réfléchir et aucune
idée lumineuse me parvient.
Mes enfants se portent bien. Nonnie est vraiment une petite idole; elle se développe
si bien. Edou toujours mon gros sauvage, mais d'un coeur excellent. Oh! si je n'avais
pas tant de soucis, la vie me semblerait si belle! J'aime tendrement, et aimer, c'est
vivre; et les personnes que j'aime avec tant de tendresse, elles sont si supérieures aux
autres. Ta dernière lettre me dit à chaque phrase que je suis aimée de ma Loutjou.
A la Haye j'ai fait connaissance d'une demoiselle, une amie de mon mari, qui fait
aussi de sa plume ce qu'elle veut. Elle sent ce qu'elle écrit, et la nature a été très
injuste envers elle. Elle est si laide non seulement, mais pour l'embrasser il vous faut
du courage! Elle est repoussante.

[17 december 1863
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 17 december 1863
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 21-23)
Bruxelles, le 17 Décembre 63.
Ma noble enfant!
...Dekker est en Hollande. Il n'écrit pas; c'est qu'il est occupé à travailler. Il a tant
de soucis, tant de contrariétés. Notre sort n'est pas à envier. Quelquefois je suis d'une
tristesse incroyable; il me faut alors Seelenkraft de ne pas succomber sous le poids
de ces amertumes poignantes, et je souffre le plus pour Dekker, lui qui est si noble,
si grand! Il a tant de déceptions. Heureusement il a beaucoup de persévérance; moi
de mon côté je ferai tout mon possible de comprendre ce qu'il lui faut pour adoucir
sa tâche difficile, et quand j'y réussis un peu, c'est toi qui m'inspires, car vraiment
j'ai des moments de faiblesse, et il me faut beaucoup de force et de courage. Je me
reproche si souvent que je ne suis pas assez selbständig. Je dis toujours à mon mari:
‘tu es le chêne, moi le lierre.’ Je pense si souvent à toi; tu me disais un jour:
‘agrandissez l'âme’. Oui, mon enfant, mais ce
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n'est pas toujours chose facile. Veux tu savoir un mauvais trait de mon caractère?
Eh bien, quelquefois je m'aperçois que je suis jalouse de toi, moi qui me pique de
n'être pas jalouse de mon mari. Et c'est la vérité; j'aime les personnes qui sont aimées
de mon mari; je ne suis pas égoïste, et pourtant je sens que la jalousie est entrée dans
mon coeur à l'égard de toi. Ecoute, je veux te le dire (pour ma punition), car je me
blâme moi-même et j'en ai honte. Ce matin Olga me disait qu'elle avait eu une lettre
charmante de toi; cela me piquait, j'en étais jalouse, voilà. Et moi qui en reçois tant
de toi et de si intimes, de si aimantes! Non, la nature humaine est méchante. Au
surplus, je l'ai lue cette lettre et je la trouvais trop gentille. Tu ne me croyais pas si
petite, n'est ce pas? Moi-même je ne me croyais pas si méchante.

[31 december 1863
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 31 december 1863 en 1 januari 1864
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 23-24)
Bruxelles, le 31 Décembre 63.
Un peu avant minuit.
Ma Stéphanie chère!
Que tu sois heureuse, et aime moi autant que tu m'as aimée l'année passée. Je sais
bien qu'on ne peut rien promettre, car on n'est pas toujours maître de ses sentiments,
mais je l'espère! Tu m'es si chère!
J'ai tant de soucis et d'inquiétudes! Vraiment, je suis un peu désolée. Mon mari
est encore en Hollande. Il avait eu l'intention de revenir pour le 1 de Janvier, mais il
n'a pas réussi. Il y a trop de difficultés à surmonter. Mais je reprendrai courage.
Le 1 Janvier 64.
Mon Edouard est si content aujourd'hui. Il a dix ans. Je dois être gaie, l'enfant ne
doit pas souffrir de mes soucis. Nous ne ferons que le fêter. Il s'est plaint que j'avais
l'air triste. Pauvre enfant! Sais-tu bien que c'est à toi seule que je dise mes soucis?
J'ai écrit une lettre à mon mari qui n'était pas triste du tout, je dois l'encourager et lui
cacher ma mélancolie. Et qui sait si bientôt notre position ne sera pas changée?
Mais alors toi tu le sauras bien vite.
Pardonne moi, mon enfant, que je n'ai rien pour toi en ce moment qu'un cri de
douleur; peut-être en peu je serai soulagée. Mon pauvre mari souffre tant, rien ne lui
réussit, et pourtant il doit triompher.
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Het jaar 1864
Lang na de aankondiging van de tweede bundel Ideen scheen in oktober 1863 eindelijk
de geregelde verschijning in afleveringen te zullen beginnen. Een geruchtmakend
proces in Zwolle gaf aanleiding tot opmerkelijke denkbeelden over zedelijk recht en
juridisch recht, geformuleerd in een open brief aan de hoofdfiguur in dit drama,
mevrouw Pruimers- Van Dedem. Het aanvankelijke elan verminderde evenwel vrij
gauw, niet enkel door belemmerende omstandigheden bij Multatuli maar ook door
nieuwe gegevens omtrent de persoon van mevrouw Pruimers, op grond waarvan de
auteur ging inzien dat hij de integriteit van haar karakter en het moreel gehalte van
haar ‘zaak’ had overschat. Het werd onmogelijk de deels al gezette kopij ongewijzigd
te handhaven, laat staan te voltooien. De situatie leek zo hopeloos, dat d'Ablaing op
22 januari de vraag stelde, of het staande zetsel niet beter kon worden gedistribueerd.
Inmiddels had een ander, groter probleem Multatuli in beslag genomen: hij werkte
aan een omvangrijk memorandum over de zedelijke, intellectuele en materiële toestand
des volks. Het werd geschreven als een brief aan zijn vriend Hotz om deze in staat
te stellen geestverwanten te winnen voor een radicale politieke beweging, en draagt
bij de aanhef de dagtekening 19 januari 1864. Week na week verbleef Multatuli ten
huize van deze gefortuneerde haagse familie, wier hartelijkheid zich nu ook uitstrekte
tot Tine en de kinderen. Begin maart logeerde het hele gezin Dekker in Den Haag,
maar de bijkomende ervaringen waren niet geschikt om Tine onbezorgd te doen
genieten. Na ongeveer drie weken keerde ze, blijkens brieven aan haar intieme
vriendin Stéphanie Etzerodt, vernederd en gedésillusioneerd naar Brussel terug,
zonder haar man. Maar in april kwam hij over.
Intussen deed Multatuli een ernstige poging om een franse vertaling van de Max
Havelaar te doen verschijnen. Zelfs Lamartine werd bereid gevonden het eerste
hoofstuk in te zien en er een weinig zeg-
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gend oordeel over te geven. Maar ook dit plan stokte, evenals de publikatie van Ideen
11.
Toen Multatuli zich begin mei vanuit Brussel opnieuw bij de familie Hotz meldde,
bleek men daar niet op hem te hebben gerekend: zijn kamer was niet vrij, en dit feit
alleen al was voor hem bewijs genoeg. Het is niet onbegrijpelijk dat vooral mevrouw
Hotz zijn langdurig verblijf bezwaarlijk heeft gevonden. Maar stellig zijn er ook
andere dan huishoudelijke factoren geweest, in verband waarmee Tine blij was dat
haar man de familie Hotz verliet. Hij ging eerst naar Haarlem waar hij enkele koffers
had staan met papieren. Eén ervan vond hij niet terug, de overige zag hij door: een
deel van de inhoud werd verscheurd. In Amsterdam huurde hij een kamer in het
Bijbelhotel, een tamelijk goedkoop en degelijk instituut. Het contact met d'Ablaing
werd hersteld, er werd gedacht over de mogelijkheid om uit de reeds verschenen
werken een bloemlezing samen te stellen die zich zou richten tot een nieuw publiek,
er werd overwogen of er geen voordeel zat in het uitgeven van een portret. En daar
op korte termijn geld nodig was, organiseerde men een lezing met de
schandaalzaak-Pruimers als onderwerp. De reeds gemaakte tekst werd herzien en
uitgebreid. Maar noch de avond in Amsterdam, noch die in Zwolle, noch de twee
die daarna in Deventer werden belegd, leverden Multatuli méer op dan teleurstelling
over de geringe opkomst, teleurstelling over zijn eigen matige gedisponeerdheid,
teleurstelling over de schamele opbrengst. Ongetwijfeld heeft de kennismaking met
Van Vloten en de hartelijkheid waarmee hij in diens familiekring ontvangen werd,
de berooide schrijver goed gedaan. Maar enig tastbaar resultaat werd niet bereikt.
Hij moest geld lenen om Deventer te kunnen verlaten. Terug in Amsterdam, was hij
blijkens brieven aan Mimi tot wanhoop toe gedeprimeerd.
Eind juni 1864 betrok Multatuli de zolder boven de boekwinkel van de firma
Meijer in de Kalverstraat, die door leden van de Dageraad voor hem werd vertimmerd
en ingericht; daar woonde hij rustig en goedkoop. Omdat hij niet op de gastvrijheid
van de zelf onbemiddelde d'Ablaing wilde teren, ging hij in een restaurant eten.
Terwille van het noodzakelijke geld werden opnieuw een paar lezingen in Amsterdam
georganiseerd. Ontevreden over zijn voorafgaande improvisaties bewerkte Multatuli
nu zijn grieven tegen Thorbecke tot een vertoog om voor te lezen. Blijkbaar heeft
de hele situatie:
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de betrekkelijke rust en eenzaamheid, de vriendschap van d'Ablaing, de herinnering
aan de ondervonden aanmoediging, hem, ondanks de nijpende geldnood en ondanks
de afleidende aanwezigheid van Sietske, toch genoeg geïnspireerd om inderdaad
weer te gaan schrijven. De brieven aan Mimi bewijzen dat de periode van midden
juli tot midden september 1864 een top is geweest in Multatuli's werkkracht en
toekomstverwachting: die twee gingen altijd samen, en het valt moeilijk te beslissen
wat hierbij oorzaak is, wat gevolg. Zoveel is zeker dat de bittere stemming van
polemiek plaats maakte voor een veel ontspannener stemming van creativiteit. Men
kan het aflezen uit de bouw van Ideen II: de eerste helft omvat vier omvangrijke
ernstige en vaak vinnige vertogen: over mevrouw Pruimers; over de toestand des
volks; over Thorbecke; over de haagse modernist ds. Zaalberg, wiens halfheid hij
reeds begin mei had gekritiseerd in een brief aan Mimi. Maar na dit viertal vertogen
begint met Idee 459 haast onverwacht een reeks aforismen, waaronder voortreffelijke.
En van Idee 510 af vindt men de voortzetting van het Woutertje-Pieterse-verhaal,
met Leentje en Stoffel en Femke. Toch was dit alles niet genoeg om de bundel te
voltooien. Na de publikatie van vel 16 kwam er opnieuw een langdurige onderbreking.
De oorzaak daarvan is duidelijk. Eind september 1864 had er te Amsterdam een
internationaal congres plaats ‘pour le progrès des sciences sociales.’ Dit heeft
Multatuli het forum verschaft om tot heel de wereld te zeggen wat hij sinds vier jaar
vruchteloos had gezegd tot Nederland. Zijn rede, waarvan zelfs het papieren verslag
nog indrukwekkend is, bracht hem in contact met tientallen buitenlanders, politici
en geleerden, en hij mocht zich de unieke kans niet laten ontgaan, hun steun zo snel
mogelijk in dienst te stellen van zijn tweeledig doel: verbetering van de koloniale
verhoudingen; verbetering van zijn eigen positie. Van begin oktober afzijn de Ideen
uit zijn gedachten doordat een idee van veel feitelijker strekking hem in beslag neemt.
Hij reist naar Brussel, hij gaat op II oktober naar Parijs, en zes weken lang is hij daar
in de weer -hoe, met wat, met wie? Het is onbekend: het zijn de meest geheimzinnige
weken van zijn leven, en na Lebak ook de meest ontgoochelende. Van de vele illusies
inzake internationale erkenning en invloed, die hem naar het Frankrijk van Napoleon
III deden gaan, hield geen enkele stand, zelfs niet het ver-
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schijnen van de Max Havelaar in het Frans. Met welke allure van aristocratisch
optreden, politiek inzicht en literair genie Multatuli te Parijs begonnen mag zijn,
zeker is het dat hij na weinig tijd er even klem zat als in Amsterdam: een armzalige
man met schulden, die niet wist wáarheen zich te wenden om ze af te doen. Eind
november is hij in Brussel terug, teleurgesteld, berooid. Hij vindt er niet enkel Tine
en de kinderen, maar ook Mimi (Brieven VII, blz. 50; Brieven WB VII, blz. 39). En
in de stellige verwachting dat men in Holland bereid zal zijn hem te helpen aan het
bedrijfskapitaal voor een op te richten krant, laat hij zijn fotografisch portret
vervaardigen en tevens een goedkopere lithografische weergave daarvan.
Intussen heeft een als terloops ontworpen plannetje om door het opvoeren van ‘De
Bruid daarboven’ aan enig geld te komen, nu een begin van succes gekregen. Als
het jaar 1864 eindigt, is de tweede bundel Ideen weliswaar nog altijd onvoltooid,
maar De Bruid is in druk en de première op komst. Het politieke intermezzo schijnt
geëindigd, het woord is vooreerst weer aan de literatuur.
G.S.
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Brieven en dokumenten
[13 januari 1864
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 13 januari 1864
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 24-25)
Bruxelles, le 13 Janvier 64.
Ma Loutjou très chèrelje suis un peu plus gaie; une lettre de Dekker m'a donné un
rayon d'espoir et mon esprit est plus calme après ta lettre du 8 Janvier.
J'ai soif d'être grondée par toi. Et puis, je me figure que tu me pardonnes, que tu
m'embrasses tendrement et que mon courage se ranime par ton influence. Je sens
très bien que j'ai un devoir à remplir qui n'est pas facile, mais ce serait impardonnable
de faiblir là où mon courage et ma persévérance sont exigés. Dekker compte sur moi.
Je ne serais pas digne d'être sa femme, si je manque à mes devoirs. Autrefois, quand
Dekker fut toujours auprès de moi, c'était beaucoup plus facile. J'ai mené une vie
exceptionnelle et très excentrique; j'étais animée par lui. Aujourd'hui je suis seule,
je dois agir moi-même. Car si Dekker est préoccupé, je dois le ménager en tout; il
est très irritable; pourquoi je ne lui dis plus toutes mes pensées. Si je suis
mélancolique, je ne lui en parle pas. C'est alors à toi, à ma chère enfant qui me
comprend, que je m'adresse, et qui a le coeur de me répondre et de sentir avec moi,
qui sait remonter mon esprit et ranimer mon courage. Comprends-tu à présent que
tu m'es nécessaire?
Edouard est mon bon sauvage; son coeur ne connaît pas le mal. Nonnie est plus
intelligente que lui, mais beaucoup plus irritable, ce que je dois tâcher de dompter
par la douceur. Je voudrais que j'avais le don d'imposer, ce que toi tu as si bien; tu
imposes avec dignité et douceur, en charmant en même temps par ta franchise de
coeur et l'élévation de ton âme. Voilà le secret que tu auras toujours...
Je vais t'embrasser tendrement, mon enfant; je t'aime comme j'aime Nonnie, avec
passion. Oh, comme j'aimerais de passer les bois de Java remplis de tigres, moi seule,
si cela était le chemin de pouvoir venir auprès de toi!
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[13 januari 1864
Brief van d'Ablaing aan Tine]
13 januari 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Tine. (Kopieboek 1, blz. 633. M.M.)
Mevrouw E.D. Dekker geb: v Wijnbergen
Mevrouw
Ik ben zoo vrij u door dezen kennis te geven dat een paar brieven aan het adres
van den Heer E.D. Dekker door den Heer F. Gunst en mij zijn ontvangen.
In de onzekerheid omtrent het tegenwoordige adres van ZED zend ik dezen op
goed geluk aan een, misschien oud, adres van UED, met beleefd verzoek mij te doen
weten werwaarts gezegde brieven op te zenden.
Ik heb de eer te zijn
UDW
De Firma: R.C. Meijer.

[16 januari 1864
Brief van d'Ablaing aan Günst]
16 januari 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan F. Günst. (Kopieboek 1, blz. 654.
MM.)
F. Gunst Esq. >
Amice
Het adres van Dekker is thans weder bij den Heer J.P.G Hotz Stationsweg 's
Gravenhage.
T.T.

[16 januari 1864
Brief van d'Ablaing aan Günst aan Multatuli]
16 januari 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 1, blz. 634.
M.M.)
Welke de ‘bijgaande’ brief was, is niet bekend.
Den Heer E.D. Dekker
s Hage
MijnHeer
Ik heb de eer U bijgaande toe te zenden een brief aan uw adres, die reeds een
geruimen tijd bij mij gelegen heeft; onbekendheid met uw tegenwoordig adres heeft
mij verhinderd de toezending vroeger te doen plaats vinden.
UEDW
de Firma R.C. Meijer

[19 januari 1864
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Brief van Multatuli aan Hotz]
19 januari 1864
Brief van Multatuli aan Hotz. Zestien dubbele blaadjes postpapier, genummerd;
dertien hiervan zijn nog aanwezig: vel 6, 11 en 12 ontbreken. (M.M.) Deze brief,
uiteraard niet op éen dag ontstaan, werd gepubliceerd als Idee
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451 (VW III, blz. 74-148), maar in soms uitgebreide, soms gewijzigde vorm. De
autograaf is blijkbaar bestemd geweest en waarschijnlijk deels ook gebruikt als kopij.
De tekst heeft onderstrepingen en veranderingen in zwarte inkt, waaronder talrijke
zij het niet systematische vereenvoudigingen van de spelling, en herhaaldelijk de
aanwijzing voor de zetter: v.o. = regel open. Er zijn ook onderstrepingen en
toevoegingen in rode inkt, die kennelijk van latere datum zijn, toen deze brief werd
gereed gemaakt voor publikatie. Dit alles ontbreekt vrijwel in de dubbele blaadjes
13-16, en aangezien daar het onderscheid met de tekst van Idee 451 het grootst is,
mag men aannemen dat Multatuli voor dat gedeelte geheel nieuwe kopij heeft
geschreven.
Het onderstaande is een weergave van de voltooide tekst in zwarte inkt, met
weglating van de aanwijzing r.o. De aantekeningen in rood zijn cursief tussen
toegevoegde haakjes geplaatst en bovendien voorzien van een asterisk. Absolute
volledigheid was hierbij niet mogelijk zonder in onleesbaarheid te vervallen.
De losse blaadjes, met uitbreiding van de tekst, zijn niet teruggevonden. Voor blad
b zie men VW III, blz. 86-87; voor blad c idem 94; voor blad c-d idem 95; voor het
ontbrekende vel 6 idem 95-99; voor blad g idem 105; voor blad h idem 103-105;
voor blad j idem 108; voor blad k idem 111, en voor blad l idem 114 enz. Het citaat
uit Overijssel staat pas III, blz. 136.
Den Haag 19 January 1864
Amice! Wy hebben meermalen en vooral in den laasten tyd, al pratende, ons bezig
gehouden met de publieke zaak. Dat praten is spreken geworden, en uit dat spreken
is voortgevloeid zekere stemming die ons dringt verder te gaan, en 't niet te laten
blyven by spreken. Handelen dus, werkzaam zyn, iets doen, dat is de aandrift die ons
sedert weken en maanden vervult, en meermalen stuitten we alleen op de vraag: hoe?
Als 't waar is dat alle beginselen moeielyk zyn, dan verklaar ik dezen brief voor een
moeielyk werk want myn voornemen is hem te maken tot punt van uitgang, altans
dat te beproeven. Ik zal schryven zonder veel inspanning-opmerking en studie is 't
schryven voorafgegaan - losweg, en als pratende, met dìt verschil alleen dat het u
mogelyk wordt door het mededeelen van deze blaadjes, dezen en genen deelgenoot
te maken van onze inzigten. En daarom noem ik dit schryven een punt van uitgang,
wyl het u in de gelegenheid zal stellen te onderzoeken of wy dan zoo geheel alleen
staan met onze meening:
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I. Dat er in de huishouding van den Staat zooveel is dat nadeelig werkt op het welzyn
des volks.
II. Dat er van dat verkeerde veel zou kunnen worden uit den weggeruimd.
III Dat het van onze zyde oorbaar en pligt is pogingen aantewenden tot
verbetering.Na die drie punten te hebben behandeld, wil ik my bezig houden met het
onderzoeken van de vraag welke middelen daartoe zouden moeten aangewend worden.
Doch ik herhaal hier dat dit schryven indedaad het eerste middel is. Gelukt het u
namelyk door 't meêdeelen van deze bladzyden sommigen te bewegen zich
aantesluiten aan onze voornemens, dan volgt de verdere loop der zaak van zelf. Zoo
niet, dan is't moeielyker! Want ‘publiciteit’ is... kracht, ja, maar kracht voor de
toekomst alleen. Publiek is niemand. Publiek gelooft, neemt aan, juicht toe, of
verwerpt, beschimpt en verdoemt - maar... toegejuicht of veroordeeld, men blyft
even ver als vóór ‘publieks’ meening. Eén persoon die steunt of tegenwerkt, weegt
zwaarder in de schaal die naar slagen of mislukken overslaat, dan 't gemiddelde van
al de stemmen die elkaêr vice-versa vernietigen. Wanneer het u of my gelukt éénige
personen by een te brengen die ernstig het goede willen, is er meer gewonnen dan
by algemeene toejuiching die krachteloos wordt juist dóór haar algemeenheid. (*noot
a)
Ik wil een voorbeeld aanhalen van die onmagt der publieke opinie, in
tegenoverstelling van de magt die kan worden uitgeoefend door een individu.
Stel u voor dat gy een accoord had gemaakt met een koetsier om U te vervoeren
van Arnhem naar Amsterdam. Gy betaalt hem vooruit. Naby Utrecht blyft hy staan
met z'n rytuig. Waarom, doet nu niet ter zake, hy wil dat zoo. Hy bekommert er zich
niet om, of gy haast hebt, of 't u onaangenaam is langer dan noodig te vertoeven in
zyn rytuig, hy heeft in zyn belang, of vermeend belang, zich 't regt aangematigd u te
doen wachten. Naby Amsterdam vertoont hy dezelfde komedie nog eens, en arrogeert
zich zelfs 't regt u, zolang hy verkiest, optesluiten in z'n wagen.Welk individu zou zich zoo iets laten welgevallen? Niemand!
Nu, 't ‘publiek’ wèl. De rynspoordirectie, steunende op die onmagt van ‘publiek’
op de zwakte der algemeenheid, durft te doen, wat niemand zich zou veroorloven
omtrent een persoon, en waar ieder persoonlyk zich beklagen zou, over den voerman
die misbruik maakt

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

258
van zyn koetsiersgezag, gaat de weêrzin van 't publiek krachteloos verloren in onnutten
wrevel. En als die onmagt blykt daar waar al de leden van eene verzameling gelaedeerde
individuen zamenstemmen in ontevredenheid (niemand zal beweren dat de bedoelde
handeling van de rynspoor directie hem behaagt) hoeveel te meer is dit dan het geval
waar de algemeenheid der goedkeuring van nieuwe denkbeelden tegenstand uitlokt!
tegenstand uit eigenbelang, uit onkunde, uit vooroordeel, uit de verwaande begeerte
tot het voeren van een eigen vlag! O, zal men misschien zeggen de waarheid zal
zegevieren, en wie anders wil overwinnen dan door háár, verdient die zegepraal niet.
Dat is zoo. De waarheid zal zegevieren, na dat de leugen tyd in overvloed heeft gehad
zich te verzadigen aan misbruik. Zeker zal er een tyd komen dat men neêrziet met
minachting op den tegenwoordigen toestand, maar zy die daarvan voordeel trekken,
ten nadeele van 't algemeen, zullen niet meer citabel zyn voor de regtbank die dán
uitspraak doen zal. Het baat den Javaan weinig of men eenmaal de Nederlandsche
overheersing zal afschetsen als een droogstoppelig Jesuitisme, de weinigen die zich
vet mestten ten koste van de algemeene nationale eer, en met voorbyzien van de
algemeene welvaart hebben daardoor geen grein verloren van 't gewigt dat hun
oneerlyke winst in de schaal legt van hun oneerlyk gezag. Het baat de natie weinig
of reeds nu deze en gene inziet hoe ze wordt opgeofferd aan de goochelary van een
zeer kleine clique zogenaamde ‘staatsmannen’, die ‘staatsmannen’ plukken intusschen
de vruchten van wat zy zaaiden, - en de natie levert geduldig haar bodem en
bemesting.
Ja, zeker zal de waarheid zegevieren, zeker! Dat zeide gewis een enkele denker
by 't zien verbranden van een heks... maar 't arme oude vrouwtje is verbrand! En de
‘heeren van den gerigte’ zyn rustig gestorven op hun bed!
I. Er is in de huishouding van Staat veel dat nadeelig werkt op het welzyn des volks.
Deze stelling is tweeledig:
a. Dat er aan het welzyn des volks veel ontbreekt.
b. Dat dit voor een groot deel wordt veroorzaakt door verkeerdheden in de
huishouding van den Staat.1a. Moreel. Hoe is de toestand van publieke eerlykheid? De Statistiek
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der regtbanken toont aan dat zoogenaamde kleine, gluipende, lafhartige vergrypen
toenemen. De misdaden waartoe énergie, moed, vasten wil, vereist worden, nemen
af. Kindermoord is frequent, en men yst by 't bedenken van 't cyfer der vermoorde
kinderen, als men het onbekende afleidt uit het aantal der dagelyks blykende gevallen.
Het vinden van kinderlykjes biedt een welkom vulsel aan de couranten. En tevens
bieden die kranten zelf een goede gelegenheid tot waarneming van 't peil der publieke
zedelykheid, in hare annonces. ‘Geen gryze haren meer.’ ‘Dit middel geneest nog
iets meer dan alle kwalen.’ ‘Wie dàt boek niet gelezen heeft, heeft niets gelezen’
enz. - Men lette voorts op den toon van polemiek op staatkundig gebied, van
controverse in 't godsdienstige. Niemand acht den tegenstander, en al zeer spoedig
bemerkt men dat die wederzydse verachting gegrond is.Er behoort wyders ter schatting van de publieke zedelykheid te worden acht
gegeven op de wyze hoe 't meerendeel des volks zich vermaakt. Arbeid is noodzaak,
uitspanning keuze. Die keus geeft dus middelen aan de hand ter beoordeeling van de
zedelyke ontwikkeling of bekrompenheid. Dis-moi comment tu t'amuses, je te dirai
qui tu es, zeg ik met wat verandering van 't bekende spreekwoord. Het volk spreekt
niet, het wawelt of twist. Het zingt niet, het lolt. ('t is me om 't even of ik grof schyn
in de keus myner woorden, myn hoofddoel is waar te zyn, onverschillig of die
waarheid ruw klinkt of liefelyk.) De zaken die ik behandel zyn ook niet fyn.
Het volk wandelt niet, het slendert. Het volk vermaakt zich niet, het zoekt in
luidruchtigheid - met of zonder opwinding door drank - een middel ter verdoving.
Want de doorgaande, de normale toestand is zorg. Ik zeg met voordacht: zorg, en
niet: smart, omdat er tot het gevoelen van smart zekere vatbaarheid voor fyner
indrukken noodig wezen zoude, die voor een groot deel verloren is gegaan, en zelfs
in die mate dat het oogenblikkelyk vergeten van de dagelykse ellende, in de schatting
der lyders rang heeft genomen van vermaak.- ‘Zeg my hoe ge u vermaakt, ik zal
daaruit opmaken wie gy zyt!’ Ik weet dat het een fout is uit op zich zelf staande feiten
al te stoutmoedig te besluiten tot algemeene conclusien. Maar ook zou 't een fout
wezen niet te letten op schynbaar nietige verschynselen, waar we zoo vaak ontwaren
hoe belangryke waarheden door onbeduidende dingen worden aan 't licht gebragt.
Ik herinner me by de be-
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handeling van het thema: ‘de keus van vermaak een kenteeken van den stand der
beschaving’ eene opmerking die ik maakte ter gelegenheid der jongste kermis te
Amsterdam.
Men joelde, verdrong zich, en... maakte veel geluid. Dat geluidmaken bestond in
't vry vervelend herhalen van twee of drie maten zang. Om exact te zyn mag ik niet
zeggen dat men ‘liedjes’ zong. Het eentoonig geschreeuw bestond in ééne
uitboezeming... de diepzinnige beschouwing der crinoline. Velen noemen het een
‘onzedelyk lied’. Dit is myns inziens onjuist gezegd, in dien zin namelyk, dat de
onzedelykheid niet zoozeer is gelegen in de zeer laffe toespeling op geslachtsdeelen,
als wel in de verwaarloozing van 't schoonheidsgevoel. Niemand is slecht omdat hy
blyk geeft te weten hoe de mensch gevormd is, vrouw of man om 't even, maar wèl
is 't een bewys van zedelyke dégradatie, dat onophoudelyk uitschreeuwen van
diezelfde waarheid (waarnaar niemand vraagde, en welker herhaling dus vry overbodig
was) te maken tot een uitspanning. Er is naar myn gevoelen een algemeene afdwaling
van de waarheid in de waardeering van zedelykheid. Men wil daarby te veel de
geslachtsdrift te pas brengen. In myn oog is een minister die rang, inkomen en magt
aanneemt, zonder daarvoor terugtegeven eene evenredige hoeveelheid yver, kunde,
goede trouw, oneindig strafbaarder dan de persoon die zich ten aanzien van 't
geslachtsleven schuldig maakt aan ongeestige toespeling.
Hoe dit zy de kermistroep vermaakte zich. En dat vermaak wilde ik schatten. Ik
werd in myn waardeering geholpen door een schreeuwende bende die eensklaps
ophield met uitgalmen der natuurlyke historie van de crinoline, en bleef stilstaan
voor een Koffyhuis. Welk vreemd voorval was belangwekkend genoeg om 't vermaak
aftebreken?
Voor het Koffyhuis stonden stoelen... een heer zat daar, zeker als aanschouwer
van de Kermispret, misschien waardeerde hij ook 't gehalte der vermaken, en zie...
die heer had zyn hoed afgezet. Dat was alles. - Ei kyk, 'n heer zonder hoed! M'nheer,
je zal kou vatten! M'nheer wil je m'n muts hebben? Mnheer, kom hier, ik zal je
toedekken! enz. enz.Het schandaal van iemand die 't waagde een oogenblik daar te zitten zonder hoed
was belangryk genoeg om het vermaak te vergeten, of liever dat grootere vermaak
verdrong gedurende eenige minuten
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het kleinere, Wat moet men denken van de uitspanning der feestvierders over 't
geheel? En men meene niet dat deze opmerking op zich zelf staat. Noch dat zy niet
thuis hoort in de rubriek: toestand der zedelykheid! Ik herhaal dat men te veel gewoon
is by dat woord alleen te denken aan zaken die in in betrekking staan tot het
geslachtsleven.
Ik heb daarover geheel andere begrippen dan de gewone, en getracht myn meening
kort en forsch te formuleren door de uitdrukking: de eer van den mensch woont boven
den navel, doch al is men dit niet met my eens, dìt toch zal men moeten toestemmen
dat er geen grootere onzedelykheid kan bestaan dan eene zoo ellendige armoede van
ziel, als men alom by 't volk kan waarnemen. Is onzedelykheid niet te vergelyken by
ziekte? En is niet hy ziek die uitgeput is en zwak en hongerend en verslapt?
Is 't dus niet eene onzedelykheid, die totale absentie van wil, geest, gevoel, smaak?
Is die leêgte niet onzedelyk? O zeker, men zou den man niet gezond noemen die leed
aan eene gelyksoortige ‘starvation’ van 't lichaam! Bloedarmoede, gebrek aan
veêrkracht in de spieren, uittering verval van krachten -dit alles valt ligter
waartenemen. Dat alles is tastbaar en zigtbaar. Maar de ziel, die zedelyke werking
van het lichaam, zou verwaarloosd kunnen worden, zonder gevaar? Dat is ongerymd.
En ik noem de dwaling onzedelyk die de zedelykheid alleen zoekt in dingen van
meestal conventionelen aard. Maar kracht van geest, énergie, het scheppingsvermogen
der gedachten, dat is niet conventioneel, dat behoort tot de dagelykse gymnastie van
den mensch, en waar wy die gymnastie zoo in 't oog loopend zien verwaarlozen, zou
't misdadig wezen daarvan geen melding te maken, daarop niet te wyzen als een
verontrustend verschynsel.
Ieder is by magte om 't eenvoudig voorbeeld dat ik aanhaalde te toetsen aan eigen
ervaring. Het nietigste voorval op de straten geeft aanleiding tot het aftrekken der
gedachten van de schrale werkelykheid. Een kip te water is 'n schouwspel, een
eenigzins vreemd kleedingstuk levert stof tot gejoel, en een dronkenman geeft ware
feestvreugde.En, waar sommigen nu mogten beweren dat ik ten onregte de laagte der zedelykheid
noteer op de peilschaal van 't vermaak, vraag ik of myn opmerking niet ten volle
wordt bewaarheid, wanneer men 't oog slaat op schynbaar ernstiger zaken dan
vermaak. Schynbaar! want
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alles is in alles. Genot en vermaak zyn evengoed integrerende deelen van het mensch
zyn, als arbeid en inspanning. Wie kan ontkennen dat ons volk laag is gezonken als men let op den lammen toon
die er heerst in 't zieleleven toegepast op zaken. Waar is ondernemingsgeest? Welke
groote flinke dingen worden tot stand gebragt?
Zooeven over vermaak sprekende, doelde ik voornamelyk op de zoogenaamd
lagere klasse, schoon ook de hoogere stof genoeg zou leveren tot gelyksoortige
opmerkingen. Maar waar van zaken kwestie is mag men de veêrkrachteloosheid van
de groothandelaar niet afscheiden van de lamme moedeloosheid die den werkman
kenschetst. Ik laat nu in het midden of handel alleen in staat is eene natie te
onderhouden met wat zekerheid voor de toekomst, doch dit thans voorbygaande,
welke handel dryft Nederland? De beide hoofdartikelen van den zoogenaamden
Nederlandsen handel bestaan in koffy en suiker, en die handel zal ophouden zoodra
wy de tuinen missen waarin wy die artikelen doen voortbrengen op zeer onzedelyke
wys. En de onzedelykheid der manier van voortbrengen daargelaten, kan het handel
heten dat kunstmatig makelaarschap tusschen 't consumerend Europa en den tot slaaf
gemaakten Javaan? Er is indedaad aan handel, aan wezenlyken handel een zeer
geniale zyde, en één der kenmerken van zulken handel is het opwegen, in zekere
mate, der kansen van winst door verlies. Het evenwigt tusschen deze beiden - ik zeg
niet de gelykheid - stelt een spanning daar die moed, kracht, inzigt, kennis en énergie
vordert. Welke énergie is er noodig tot het verschacheren van waren die men verkreeg
tegen pryzen die men zelf vaststelde naar willekeur? Ben ik handelaar, als ik my
heer maak over een werkman, en hem dwing zyn werk aan my te leveren tegen een
prys beneden de markt? Sluit dit niet alles buiten wat handel zou maken tot iets
geestverheffends? Moet niet hy die daarmeê zich hoofdzakelyk bezig houdt, van zelf
terugvallen in eene zeer onzedelyke apathie?
En vrees niet de tegenwerping dat de materiële zyde alles domineert, dat men niet
ver komt met sentimentele politiek, want straks by 't behandelen van den stoffelyken
toestand des volks, zullen wy zien dat hier, zooals veelal, zedelykheid (de ware)
hand aan hand gaat met welvaart, en dat het voordeel van de weinige exploiteurs die
zich handelaars noemen in geenen deele het voordeel van de natie is.
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't Zou dan ook wel heel ongelukkig wezen als een volk ontzenuwende handelwyzen
noodig had om te blyven bestaan!Handel? Is die geestdoodende vracht vaart van producten - zóó voortgebragt! handel? De overgroote meerderheid onzer rederyen staan in ondernemingzucht
beneden de aandeelhouders in een binnen-trekschuitveer. Deze toch zyn afhankelyk
van kansen welker berekening eenige inspanning gekost heeft, terwyl de zoogenaamde
groote vaart met volkomen zekerheid hare inkomsten vooruit kan vaststellen, of waar
zy dit niet kan (zooals by voorbeeld onlangs by de vrachtvermindering) geheel afhangt
van de willekeur eener party, en niet van den natuurlyken loop der zaken. De
mogelykheid bestaat dat een ministerie met zeer gemakkelyke pennestreek de vrachten
terugbrengt tot vorig bedrag en daartoe ware slechs noodig zekere invloed die we
herhaaldelyk op zeer onzedelyke wys hebben zien influenceren op de publieke zaak.
Alzoo is die zoogenaamde handel geheel en al van luim of eigenbelang der regering
of juister: van de weinige personen die tydelyk regeren, afhankelyk, en niet van eenen
in de natuur der dingen liggenden toestand. Welk zeer onzedelyk dryven en pogen
hieruit voortvloeit behoeft geen betoog. Men verbeelde zich een speeltafel waar
sommige personen de magt bezitten naar goeddunken de kaarten te verdelen, en van
die faculteit misbruik maken ten behoeve van vrienden, of ten nadeele van
tegenstanders. Maar de onzedelykheid der regering behoort tehuis onder de fouten
der staatsinrigting. Dus straks.
Handel nog eens? Als men het daartoe noodig kapitaal in economies-juisten zin verdeeld heeft in: kennis, ligging van het land, hulpbronnen van verkeer, behoeften
van eigen volk, en die van anderen, kortom in al de factoren die handel mogelyk en
nuttig maken, wie zal dan ontkennen dat Kapitaal (in dagelyksen zin = geld) een
hoofdingredient uitmaakt van 't geheel?
Welnu, waar zyn de Kapitalen des volks? Waartoe worden ze gebruikt? De bezitting
der kapitalisten steekt in papier, in schuldbrieven! En de voornaamste handel bepaalt
zich tot ‘weddingschap op hausse of baisse’. Wie rode, gele of blauwe Grieken koopt,
wedt dat die papieren zullen stygen. Wie ze verkoopt (tenzy gedrongen door nood,
en dat maakt de zaak niet schooner) wedt, dat Griekenland zal achteruitgaan. En
waarop baseert zich dat wedden? Op kennis van zaken? Op 't bestuderen van den
toestand van zulk land? Volstrekt
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niet. Een gril, een luim, een niets beweegt den effectenspeler tot koop of verkoop,
en evenmin als te Homburg of te Spa weet hy reden te geven van zyn zet. Maar dáár
te Homburg is iets openhartigs by de zaak. De speler zegt na voordeelig spel: ik heb
gewonnen. Onze effectenlui zeggen, zeer onzedelyk liegende: ‘ik heb verdiend!’Is 't handel eindelyk, de oproepingen die we dagelyks vinden van ‘voorname’
huizen aan 't publiek om geld te schieten tot ondernemingen waartoe men
hoogstwaarschynlyk publiek's geld niet behoeven zou wanneer ze zoo voordeelig
waren als die ‘voorname’ huizen dat afschetsen? Daar behooren dan by: ‘namen’.
De kommissaris is Kommandeur van de een of andere Kroon. Er is een directeur die
Staatsraad is in zekere - of onzekere - dienst. De raad van toezigt schittert van sterren
en titels, maar als de geloovige geldschieter later zich aanmeldt by een van die heeren
om dividend, om rente, om inwisseling a pari zelfs, van het verstrekte, dan blykt er
dat de Heeren die de oproeping teekenden, de onderneming wel patrocineerden maar
geenszins garandeerden. Het antwoord ligt voor de hand, al spreekt men het dan
liever niet uit: ‘Myn goede man, dit begrypt ge toch dat, als de zaak zoo goed ware
geweest als we zeiden, ik niet uw geld maar myn eigen geld daartoe zou gebruikt
hebben!’ Zeer onlangs (voor nog geen acht dagen) las ik een dusdanige oproeping in de
nieuwsbladen. Eenige heeren met velerlei titels - de burgemeester van Amsterdam
stond boven aan - raadden de lezers aan, geld te schieten in eene internationale
logement-opzettery. (NB de vermoedelyke kapitaalskracht der onderteekenaars reikte
waarschynlyk ruim toe om de benoodigde som, zonder publiek, byeentebrengen.)
Maar men las in dezelfde bladen op eene andere bladzyde, een entrefilet: ‘men
verneemt dat de aandeelen in de internationale hôtelvereeniging, op de beurs te
Londen met eene premie van 7/8 à 1¼ worden verhandeld! De heeren dreven dus de
edelmoedigheid zóóver, dat zy die winst welke te Londen terstond te behalen was,
niet voor zichzelf namen, maar die geheel belangeloos ter beschikking stelden van
ieder die in staat was zich een aandeel aanteschaffen van £25! - Zyn zulke
kwakzalveryen zedelyk?Is er moraliteit in 't speculeren op de onkunde van de menigte die voortgaat aan
zekere namen en titels eenige waarde te hechten? - Hoe 't overigens gaat met
zoodanige ondernemingen? Ik ben in de
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gelegenheid geweest eene daarvan nategaan in wording en voortgang. Een
bankierkantoor stelt de negotiatie open, en begint met eene speculatie op de dubbele
beteekenis van het woord: goed. Een goed huis, dat is zoodanig huis welks
handteekening discomptabel is by de bank, heeft meermalen die renommée van
‘goed’ dat is: ‘soliede ter verpligte betaling’, ‘solvent’ &c te danken aan een reeks
van handelingen die volstrekt niet goed zyn. Het bankiershuis waarvan ik sprak, was
zeer soliede. Of 't ‘goede’ was in morelen zin zal straks blyken. Op aanpryzing van
het ‘goede’ huis waren de 14 of 16 ton die er tot de bedoelde onderneming noodig
waren, spoedig by elkaêr. Het goede huis verzuimde niet de behoorlyke
administratiekosten aftetrekken. Indien het dit verzuimd had by deze en vorige
gelegenheden, zou immers het huis onmogelyk zoo ‘goed’ geweest zyn.
Na het verwerken van de hoofdsom, bleek er - of althans er werd voorgegeven dat er fouten waren ontdekt in de raming. De aandeelhouders werden genodigd tot
suppletie. Het mes werd op de keel gezet: ‘om niet alles te verliezen moet er 50%
by!’ Velen deden het. Anderen, onmagtig, verkochten de aandeelen in het
hoofdkapitaal voor 12 a 15%. Van die aldus verkochte aandeelen kwam 't grooste
gedeelte in handen van het ‘goede’ huis. Na eenige jaren arbeids, deed zich een ‘force
majeure’ voor die volgens de circulaire van het ‘huis’ de zaak zeer belemmerde, en
alle vooruitzigt den bodem insloeg, tenzy men voorzag in een nieuwe suppletie van
fondsen. Wederom daalden de aandeelen. Het huis had geen concurrent in 't opkoopen,
en maakte daarvan een ruim gebruik, met dat gevolg dat nu een bedrag van circa
drie miljoenen gestorte fondsen, of wel de daarvoor gedane rentabele arbeid, in het
bezit is geraakt van het ‘huis’ dat daarvoor niet meer dan 9 à 12% of circa drie tonnen
heeft uitgegeven. Het verschil is geleden door vele armen. Ik weet van zeer naby dat
eene oude keukenmeid dienende by de familie van het ‘goede huis’ haar
spaarpenningen by die speculatie heeft ingeschoten.
Is dat zedelyk?Ik sprak van Couranten en hare betaalde entrefilets. Is 't zedelyk dat zy een
verraderlyk: ‘men verneemt’ laten drukken voor een kwakzalversbetoog, en aldus
op hare beurt misbruik maakt van de ligtgelovigheid der naïve lezers? (Hoe overigens
de nieuwsbladen in elkaêr worden gezet, heb ik gekarakteriseerd in myn ‘Vry-arbeid.)
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En als er nog bewys nodig ware voor de verregaande onzedelykheid der zoogenaamde
voorgangers van de publieke opinie, hebben wy niet nog onlangs gezien hoe een
zoogenaamd liberaal blad zich aan een tegenstander verkocht? Is dat zedelyk? Wat
moet men zeggen en denken van lieden die jaren lang voorgaven zekere opinie te
zyn toegedaan, en eindelyk na veel grote woorden van: principes, overtuiging,
vaderlandsliefde, gehechtheid aan het ware en goede, die - nà dat alles - hun invloed,
hun talent, hun orgaan weggeven voor 't bod des tegenstanders opdat-i zyn invloed,
zyn talent, zyn orgaan voor dat alles zal in de plaats stellen om later - wie weet! - dat
alles weer te verkoopen by een convenabel bod.
(zie los blaadje b)
Gy begrypt dat ik in dit vlugtig schryven minder betoog dan aanstip. Het is my
minder te doen om volledig te zyn dan waar. Ik moet evenwel voor ik afstap van de
opsomming der feiten die den algemeenen staat van onzedelykheid der natie staven,
nog terug komen op den zoogenaamd geringen stand. By den werkman bestaat niet
de minste gedachte dat er door yver en inspanning mogelykheid is tot ‘vooruitkomen’.
Het blyft de vraag of die gedachte, àls ze bestond, hem gelukkiger maken zoude, en
of niet de vruchteloosheid zyner begeerte hem meer zou grieven dan thans zyn
slaperige onbewuste apathie, schoon 't aan den anderen kant de vraag is of er geen
morele en materiele vooruitgang zou mogelyk zyn, wanneer hy daartoe de begeerte
voelde. Onze vrachtvaartvloot is voor een zeer groot gedeelte, ja uitsluitend byna, bemand
met Denen, Noren, Zweden, Jutten en Oostzeeduitschers. Het Nederlandse volk, zoo
by uitnemendheid zeevarend naar men zegt, vaart volstrekt niet ter zee. Er staan veel
schepen geboekt op naam van Nederlandse kantoren, dat is alles. De nodige énergie
- toch zoo byzonder groot niet - om dienst te nemen aan boord van een
koopvaardyschip, schynt te ontbreken, en dit is te meer in 't oog vallend, wanneer
men let op 't verschil van voeding, dat menigeen moest verlokken, naar 't schynen
zou aan ieder die geen acht slaat op het treurig zeer onzedelyk verschynsel dat zelfs
honger niet in staat is het volk wakker te schudden.
Is die toestand zedelyk? Ik zeide reeds dat het een zeer onzedelyke dwaling is, om zedeloosheid by
uitsluiting te zoeken in het geslachtsleven. Dat hebben de
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heeren moralisten gemakshalve gedaan, om door het prediken van ‘onthouding’ zich
den schyn te geven van boetprofeten. Het is zeker ligter de zeer passieve deugd van
onthouding te prediken, dan voorschriften te geven hoe men behoort te handelen.
De ware zedelykheid is werkend, niet lydend.
Hoe is 't, uit dit oogpunt beschouwd, gesteld met de zedelykheid van het volk?
Wat is om nu by de dusgenoemd-lagere klasse te blyven de vader voor den zoon?
De man voor de vrouw? Wat zyn de kinderen voor de ouders? Hoe volbrengen die
individuen, van weêrszyden, in 't algemeen de verpligtingen die wy zoo treffend
vinden... in een boek, maar zoo zelden aantreffen in de wereld? Klinkt het niet byna
als 'n ongerymde vordering dat mensen indedaad mensen zyn? Geldt niet in 't
spraakgebruik de uitdrukking: ‘hy drinkt niet’ als een lofspraak? Zyn wy niet reeds
tevreden als er van een werkman wordt gezegd: ‘hy is oppassend’ alsof dat genoeg
ware! Alsof't voldoende was dat hy geen reden geeft om te worden weggejaagd uit
winkel of werkplaats, en alsof z'n zedelyke minderheid zóó wordt aangenomen als
iets van algemeene bekendheid, dat zelfs de vordering van iets hoogers ons voorkomt
als ongerymd?
Ligt er niet in de laagte der eischen een bewys dat er over het geheel van de
algemeene zedelykheid weinig verwacht wordt.? Intellectueel. Het onderwys is slecht. (*los blaadje C) Op hoger en lagere scholen
wordt een en ander onderwezen dat meestal later blykt eigenlyk meer te zyn
opgenomen onder de vakken van onderrigt om zeker soort van leeraars aan den kost
te helpen, dan om van de leerlingen practies-bekwame mensen te vormen. Dit geldt
voor den werkman zoo goed als voor den zoogenaamd geleerde. Het lezen en schryven
van den eersten baat hèm even weinig als de klassieke schoolgeleerdheid den ander.
Oefening in het denken - beter buiten dan in de school - wordt meermalen eer
onderdrukt dan aangemoedigd, en de blyken daarvan zyn menigvuldig. Het zeer
gemakkelyk autoriteitsgeloof neemt de plaats in van zelf oordelen, en de oogst zou
zeer schraal zyn als men naging welke oorspronkelyke denkbeelden er sedert langen
tyd gegroeid zyn op nederlandsen grond. (los blaadje c *d) Schryvers wedyveren in
onbeduidendheid, en zouden nog onopgemerkter voorbygaan dan het geval is wanneer
zy niet onderling - à titre de revanche - elkander verhieven door lof, of, wat byna 't
zelfde is - deden in 't oog vallen door tegenspraak. -

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

268
In het algemeen is de niveau van
(Dubbebel 6 ontbreekt. GS.)
over europese vermaardheid van deze of genen nederlander onzer dagen, is veelal
-ja, ik geloof altyd - broederschap, camaraderie en intrigue. Zie 't Verlost Jerusalem.
De Italianen zyn verrukt over de schoone hollandse vertaling zeggen de vrienden
van Dominé ten Cate.
Als men my mogt tegenwerpen dat Moleschot te Turyn, en Kern die te Oxford
beroepen werd Nederlanders zyn, dan is myn antwoord dat die beide Heren in
Nederland geen plaats vonden naar verdienste, en dat dus juist hun beroeping naar
den vreemde, pleit tegen de intelligentie van onze natie. En nu sprak ik van voorgangers, wat is er te zeggen van het eigenlyke volk? van
de ongeleerde laffe aristocratie, van den ploertigen middelstand, van den werkman,
van den arme? O ik weet dat de statistiek in Nederland een hooger cyfer dan elders
aangeeft voor het getal lotelingen, of bruidsparen die hun naam kunnen tekenen. Is
dit intelligentie? Maar dan is de Chinese natie de intelligentste van de wereld, want
elke Chinees kan lezen en schryven.
Ik heb meermalen gezien dat het onderwys daarin, de ontwikkeling van het
denkvermogen eer belemmert dan bevordert. Lezen als hulpmiddel om gedachten
van anderen in zich optenemen, is gewis beschavend, maar dient het lezen den
werkman, den arme ten onzent, dáártoe? Wàt leest hy? En is het blykbaar in de
ontwikkeling zyner denkbeelden dat het lezen by hem indedaad vrucht draagt? Ik
geloof het niet. Hoor een' nederlands werkman iets verhalen, en oordeel of hy een'
zoo geregelden gedachtenloop heeft, of hy zich zoo juist en vloeiend weet
uittedrukken, als by v: de fransman die niet heeft leren lezen. Naar myne ervaring is
dit zoo niet, en zeker heeft nooit een vreemdeling by 't waarnemen der ontwikkeling
van den geest onzer landgenooten de opmerking gemaakt: ‘ik bemerk dat ik my
bevind in een land waar de statistiek van lezen en schryven gunstiger is dan by ons.’
En zy die lezen kunnen, lezen zy indedaad? Zoo neen, waartoe dient het? Zoo ja
- wat lezen zy? Ik bemerk er niets van, en weet dat het boekendebiet hiertelande verre
staat beneden de verhouding van het bevolkingscyfer. Men behoorde niet te vragen:
hoeveel personen kunnen lezen en schryven in dat land? De vraag moet zyn: hoeveel
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wordt er gelezen? Wat wordt er gelezen en met welk resultaat? Begrypt men 't
gelezene? Meestal neen, en dit gaat niet den geringen man alleen aan. Dit is zeker
dat in weinig landen, de lagere klasse niet alleen, maar ook de zoogenaamde
middelstand en zelfs de hoogere klassen des volks zoo weinig weten van de
Staatsinrigting, van algemeene belangen, van volkstoestand enz., als by ons, en menig
parysse concierge zou daarin, wat zyn land betreft, een beschamend voorbeeld zyn
voor vele nederlanders.
Ik acht het geenszins wenselyk het ras der politieke tinnegieters uittebreiden. Maar
volslagen onkunde baart onverschilligheid, en het is die onverschilligheid welke aan
de weinige raddraaiers mogelyk maakt ten algemeenen nadele, heer te spelen over
de natie.
Op het platte land in de provinciesteden altans is de middelstand iets meer
ontwikkeld dan in de grote steden, maar hier is 't dan toch ook al zeer erg. Het is
belangryk - als onderwerp van studie, maar onderhoudend is 't niet - gesprekken
aantehoren zo als die gewoonlyk worden gevoerd in de koffyhuizen onzer grote
steden en men staat meestal verbaasd over de verrassende onwetendheid van die
heren. Gewoonlyk komt by my het idee op: dàt zyn de lieden die den Javaan zullen
verlichten, beschaven, tot mens maken, enz. en onwillekeurig ryst de vraag in ons
op of het niet gepast wezen zoude hier of daar eene Aziatise zendingzaak in 't leven
te roepen ter beschaving en verlichting van den Nederlander. Daartoe ware slechts
nodig zekere geest van proselytisme die 't angelsaksies ras schynt te kenmerken, en
die meermalen zucht tot verovering bedekt met een voorgewende blyde boodschap.
Wat eindelyk de Nederlandse beschaving aangaat, het is een erkend feit dat
oosterlingen in den regel het minst beschaafd zyn, en 't meest bedorven op die plaatsen
waar ze in nauwe aanraking waren met Nederlanders. 2 regels open.
Materieel. Alles is in alles. Alles hangt in hoedanigheid van oorzaak en gevolg te
zamen, of wel er bestaat eene soort van zusterschap tusschen alle omstandigheden
door geboorte uit de zelfde oorzaak. De toestand van het nederlandse volk in
materielen zin is zeer naauw verwant met den lagen trap van intelligentie en moraliteit.
Men kan in 't midden laten of het gebrek aan genot (in wysgerigen zin gelykstaande
met gebrek aan deugd) oorzaak of gevolg is van slecht voedsel,
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slechte woning en verdere materiele gebreken of schraalte. Het een en 't ander zal
wel waar zyn.
Een volledige Schets van de materiele ellende des volks zou een zeer groot werk
vullen, en by naauwkeurige behandeling jaren arbeids vereisen. Zoodanig werk komt
in dit schryven minder te pas, en 't zal voldoende wezen eenige hoofdpunten
aantestippen.
Vooraf een paar aanhalingen uit het schoone werk van Le Play, Les ouvriers
Européens, aanhalingen die zeker menigen nederlandse werkman zullen doen
watertanden, en niet alleen den werkman. Menig persoon uit den nederlandsen
middelstand staat in reële welvaart beneden den half-nomade en Oural-bewoner in
Oost-rusland.
Ik verzoek u uit den toon en verdere byzonderheden van Le Play's werk te
beoordelen met welke naauwgezetheid die schryver zyn onderwerp heeft bestudeerd.
Het is onmogelyk na inzage, te twyfelen aan de juistheid zyner opgaven die indedaad
het kenmerk dragen van (*los papier h) des schryvers conscientie, een eigenschap
die by de meeste werken van die aard ontbreekt.† *(2 regels open).
Herder Baschkirs in Oost Rusland.
Dans tous les cas, l'abondance des moyens de subsistance rend facile le soulagement
de ceux qui tombent momentanément dans la détresse.’ NB. Er staat uitdrukkelyk
by dat er in die streken geen inrigtingen zyn van liefdadigheid. Ze zyn er niet nodig.
In 't voorbygaan zy gezegd dat niets meer den lagen trap van algemeene welvaart
aanduidt dan het groot getal inrigtingen van dien aard. (*g) een Javaansch hoofd
vraagde my eens hoe 't kwam dat er in Nederland zooveel weeshuizen waren? - ‘Zou
men anders een ouderloos kind laten omkomen? (* vraagde hy) Er was een gegronde
scherpte in die vraag. ‘Chaque habitant peut couper tout le bois de feu nécessaire à sa consommation. ‘les droits de chasse, de pêche et de cueillette sont à la disposition de tous.’ ‘les jours de fête on mange de la viande rôtie dans de la graisse ou

†

De laatste veertien woorden van de tekst zijn geschrapt, de eerste drie daarvan alleen in rood,
de rest in zwart, en dus reeds eerder. Bij het citaat hierna staat in zwart in de marge: kl. letter,
iets inspringen.(G.S.)
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dans le beurre de vâche. On prépare quelque fois un mets nommé bichbarack, composé
de viande hâchée, d'orge, d'oignon et de légumes assaisonnés de sel et de divers
aromates.’‘les jeunes gens s'amusent une fois per semaine au jeu de balle, à la lutte, à la
course et se disputent les prix institués à cet effet par les notables. Ils se livrent aussi
au chant...
‘un repas copieux termine toujours certaines journées de travail... (* 2 regels open)
Voeding van een baschkir huisgezin uit den laagsten stand gedurende een jaar.
(Het huisgezin waarvan hier sprake is bestaat uit twee mannen, twee vrouwen en
vier kinderen).
tarwe, rogge, gerst, haver

1443 Kilo

boter en room

63 Kilo

Melk, kaas en eyeren

3.866 Kilo (!)

Vlees en vis

226 Kilo

Groente en vruchten

274 Kilo

Voorts zout, peper, kaneel, koek, thee, suiker, honig, enz.
Dit is de consommatie van een arm gezin in het barbaarsche Rusland. En in dat zelfde Rusland verbruikt een huisgezin van karrevrachtryders tevens
landbouwers in de steppen van Orembourg het volgende:
Getalsterkte: tien personen waarby twee kinderen beneden de vier jaar.
tarwe, rogge enz

7.177 Kilo

boter, vet en olie

123 Kilo

Melk, eyeren enz

1.060 Kilo

Vlees en vis

642 Kilo

Groente en vruchten

1.724 Kilo

Zout, honig, peper (*enz)

135 Kilo

Gegiste dranken (divers)

10.060 Kilo

aanhalingen uit le Plays werk:
‘dans ces occasions on mange une grande quantité de mets, six à huit par repas.
Op feestdagen: des soupes de viande aux navets, au vermicelli, des viandes froides
à la gélée, ou des pâtés farcis, des rôtis de boeuf, de mouton, de cochon de lait, de
poules, de canards, d'oies et de dindons; des boudins au gruau; beaucoup de gruaux
diversement assaisonnés de lait, de crême, de beurre, d'oeufs, de miel; des galettes,

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

272
des bouillies frites; des flans, diversement assaisonnés de beurre, d'oefs, de crême,
de miel...’
En zulke feesten komen gewoonlyk 29 malen in 't jaar voor!
Dat barbaarse Rusland! Ons strafwetboek is altyd in de maak - hoe zou 't zyn als
we daarby de bepaling maakten, dat hoofdmisdaden zullen gestraft worden met
verbanning naar de steppen van Oremburg! Of zou welligt die straf den armen
nederlandsen hongerlyder verlokken tot misdaad? 't Is mogelyk en zelfs
waarschynlyk.Lastdragers, - schuitenvoerders in Centraal Rusland. Hier volgt eene opgave van het verbruik door:
2 man gedurende

365 dagen

1 man gedurende

180 dagen

1 man gedurende

80 dagen

4 vrouwen gedurende

365 dagen

1 kind van 9 jaar

365 dagen

hetgeen nagenoeg overeenkomt met-dit doet er niet toe. Volkomen accuratesse is
in dit schryven onnoodig.
Die personen gebruikten dan†
haver en gerst

6.502 Kilo

boter, room, vet en olie

95 Kilo

melk en eyeren

1.286 Kilo

vlees en vis

328 Kilo

Groente en vruchten

1.087 Kilo

Specery en toespys

153 Kilo

gegiste dranken

7.300 Kilo

Aanhalingen uit le Play's werk:
‘les membres de cette famille appartiennent à la classe la plus modeste
‘les jeunes filles se réunissent assez souvent dans la belle saison pour se livrer à
la danse...
‘les récréations principales sont les fêtes de mariage, les réunions de travailleurs,
et surtout les repas copieux pris dans ces occasions, et dans une multitude de fêtes
et de réunions...Smid en Kolenbrander in Noord-Rusland. Sterkte: man en vrouw met 5 kinderen oud 19, 11, 9, 7 en 1 jaar.

†

De voorafgaande twintig woorden rood doorgestreept, met daarbij in rode inkt: drie regels
open.(G.S.)
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tarwe, gerst haver enz

2.027 Kilo

boter en olie

22 Kilo

Melk en eyeren

2.243 Kilo

Vleesch en visch

285 Kilo

Groente en vruchten

763 Kilo

Toespys en specery

55 Kilo

Gegiste dranken

16 Kilo

Het maken van uittreksels uit het werk van Leplay zou my verder leiden dan in
dit schryven past. Wel zou dit belangryk zyn in 'n werk dat geschreven werd om de
ogen van het nederlandse volk te openen, en dit stel ik my voor te doen zodra ik in
staat zal wezen geregeld te arbeiden. Nog enige korte aanduidingen zullen voldoende
zyn voor het doel waarmeê ik dezen brief schreef. Het gezin van een smidsgezel te Danemora (Zweden) verbruikte in een jaar (*los
blaadje j) 420 kilo vleesch en visch. Dat van een werkman by de
Kobaltwerken te Buskerud (Zuid
Noorwegen)

489 Kilo

Een smid te Samakona (Turkye)

172 Kilo

Een landman in middel Hongarye

443 Kilo

Een gieter by de zilverwerken te
Schemnitz (Hongarye)

191 Kilo

Een schrynwerker te Weenen

72 Kilo

Een kolenbrander in Carinthie (Alpen)

44 Kilo

(Deze persoon is ongehuwd en heeft geen
kinderen)
Arbeider in de kwikmynen te Carniola
(Oostenryk)

31 Kilo

Mynwerker in den opper Hartz (Hanover) 85 Kilo
Werkman in een Yzergietery in Pruissen 77 Kilo
Arbeider in de wapenfabriek te Solingen 314 Kilo
Wever in Pruissen

73 Kilo

horologiemaker te Genève

153 Kilo

idm. idm. (een ander gezin)

148 Kilo

een boeren arbeiders familie in Castilie 62 Kilo
een mynwerker in Galicie (één persoon 11 Kilo
gedurende 210 dagen, dit is alleen visch
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een werkman in de messenfabriek te
Londen

297 Kilo

een idm idm te Sheffield

217 Kilo

een schrynwerker te Scheffield

208 Kilo
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Werkman in de yzergietery
Derbyshire

240 Kilo

Daglooner in de
wynbergen te Armagnac
(frankryk)

171 Kilo

Daglooner te Morvan
(frankryk)

4 Kilo

Deze klasse van menschen gebruikte slechts eenmaal 's jaars vleesch
Hun toestand wordt dan ook beschreven als zeer ellendig.
Daglooner in de Maine (frankryk)

4 Kilo

(opmerking als boven)
Im in neder Bretagne

13 Kilo
(opmerking nagenoeg als
boven)

Maayers familie in de
soissonais

5 Kilo
(opmerking als boven. -

Zonder te beweren dat het gebruik van vlees alleen de krachten der bevolking
bepaalt, verdient het toch de aandacht dat er zoovele huwelyken in deze streek
onvruchtbaar zyn. In een door LePlay opgegeven dorp telt men op 73 huisgezinnen
slechts 98 kinderen.
Het oordeel van Malthus over verhouding tusschen de bevolking en de
voedingsmiddelen is bekend. Maar minder bekend is de opmerking dat men by die
verhouding niet alleen te letten hebbe op het cyfer, maar wel terdege op het gehalte
der bevolking. Het ware misschien te wenschen dat het gebrek in Nederland zich
openbaarde in minder geboorten maar dan van andere soort. De bevolking in
Nederland neemt normaal toe, maar... 't is er ook naar!Gietersgezel in de Nivernais:

106 Kilo

Mynwerker in de Auvergne

13 Kilo

Wever te Mamers (Sarthe)

17 Kilo

Hoefsmid in de Maine

35 Kilo

Bleeker te Parys (waschman)

341 Kilo

Vodderaper te Parys

33 Kilo

(het gezin van dezen vodderaper bestaat slechts uit man, vrouw en een dochterje
van 13 jaren) Ik geloof niet de aanspraken van een' nederlandschen werkman te hoog te stellen
Indien ik minstens voor hem vorder gelykheid in welvaart met een voddekrabber!
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Ik zal daarom hier laten volgen eenige aanhalingen uit het werk van Leplay, die den
toestand van zulk een... industrieel voldoende bloot legt ter vergelyking met het
bien-être van den smid, den timmerman, den fabrieksarbeider ten onzent, lieden die
toch allen een zeker kapitaal meêbrengen van kennis, han-

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

275
digheid, bekwaamheid en kracht, terwyl de vodderaper geen anderen inleg noodig
heeft dan z'n oogen, zyn beenen, een haakstokje en eenige relatie met een opkooper.
‘la famille fait r ulierement deux repas par jour. La petite fille emporte en outre,
à l'école un troisième repas.
Déjeuner. Koffy met melk en suiker en brood (de koffy is vermengd met 25%
chicorei.
Diner. Soupe à la graisse et au pain. Schotel linzen of witte boonen of ryst of
vermicelli. Eens in de week vleesch, eens aardappelen en uyen en eenmaal fromage
de Brie.
‘quelque fois en outre on ajoute à chacun des mets ei dessus indiqués du fromage
de Brie, des pommes de terre ou des oignons frits. (het vleesch waarvan ik sprak was
gekookt gekocht op de markt St. Honoré.)†
‘pendant 3 mois de l'été une fois par semaine on achète de la viande de boeuf ou
de vache chez le boucher, on en mange le premier jour une partie bouillie et chaude,
puis le deuxième jour le reste froid avec de l'huile et du vinaigre; on mange deux
autres jours de la soupe au pain et de la salade; pendant les trois autres jours, diverses
sortes de légumes achetés ordinairement dans le temps où ils abondent, parfois aussi
en temps de primeur.’
Verbeelje een Nederlandsche werkman jonge doperwten! En ik spreek hier niet
van een werkman, ik spreek van een voddekrabbersgezin! - (* los blaadje k.)
‘l'ouvrier (Leplay noemt hem uit beleefdheid ‘ouvrier’) prend quelquefois en
rentrant le soir un morceau de pain...
‘l'enfant emporte chaque matin en s' en allant à l'école deux tartines faites avec du
pain tendre... wit brood!... een voddenkrabberskind! Ik gun het 't meisje... maar wat
krygen de kinderen van onze werkluî meê naar school? En wy zyn er nog niet! Wit
brood dus, ja... ‘du pain tendre et une compote de fruits...
Compote de fruits! een voddekrabberskind! Zeer goed, ik gun het 't meisje (* nog
eens) maar de kinderen van onze werklui, wat krygen die meê naar school; Verder
(altyd de familie van den voddenkrabber, verlies dit niet uit het oog)
‘la famille mange une assez grande quantité de fruits, et elle fait,

†

De zin tussen haakjes is in rood doorgestreept. (G.S.)
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comme réjouissance quatre repas copieux chaque anné. ‘l'habitation, située à un deuxieme étage consiste en une grande chambre (6 mètres
sur trois) ayant vue sur un jardin...
‘le mobilier est proprement entretenu; il est simple, sans indiquer ‘le denûment;
quelques objets, tels qu'un fauteuil, une montre, une bibliothèque indiquent une
tendance au luxe bourgeois. Les vêtements des deux époux sont propres: ceux de la
petite fille ont même un certain degré d'élegance... Een bibliotheek!...Elégance in de kleeding van het kind! En onze werkman? En
de kinderen onzer werklieden?... Nu het hoofd: récréations; uitspanning van 't gezin des voddekrabbers!
(De schryver erkent dat het door hem gekozen voorbeeld geen type is van 't geheel.
Dit zou ook ongerymd wezen. Het voorbeeld bewyst niet hoe de vodderapers te
Parys leven, maar hoe het leven te Parys voor een vodderaper mogelyk is.) ‘les principales qualités de l'ouvrier le développement de l'esprit religieux l'habitude
de la reflexion et l'amour de la famille, se révèlent dans le choix de ses récréations.
toutefois celles-ci se ressentent aussi de la pénurie du ménage...
(een pénurie die den nederlanschen werkman zou voorkomen als weelde!)
‘la distraction la plus habituelle est de s' entretenir avec sa petite fille et de lire à
haute voix la bible ou un autre livre religieux...
(de man hoewel van geboorte italiaan en Katholiek, heeft neiging tot het
protestantisme.)
‘en accompagnant cette lecture de reflexions et de commentaires souvent empreints
d'une profonde connaissance de la vie et du coeur humain...
(opmerking men vindt dit veelal by lieden die een zwervend leven leiden) (*
herders chaldeen &c)
‘les plus grands plaisirs de la famille sont les quatre repas des jours de noël, du
mardi gras, de pâques et de pentecôte. Le mets composant ce repas est un macaroni
au beurre et au fromage. On y ajoute un litre de vin. L'ouvrier ne fréquente point les
autres families des chiffonniers, il ne boit jamais avec eux... Huit fois par an il va
faire un petit repas à la barrière avec sa femme et sa fille. Il mâche les bouts de cigare
qu'il ramasse dans la rue. La femme achète du tabac à priser.

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

277
L'un des plus grands plaisirs des parents est de faire de temps en temps un petit
cadeau à leur enfant... Kommentaar, vergelyking van de existentie des voddenrapers te Parys met den
toestand van den nederlandschen werkman is overbodig! (* 2 regels open)
Ik stap nu af van 't werk van lePlay dat eene diepe studie overwaard is, en zal ook
niet veel zeggen over de ellende van het nederlandsche volk wyl die moeielyk beter
kan worden geschetst dan door vergelyking met den toestand elders, en de opgave
van het vleeschverbruik alleen is voldoende om de verschillen te doen in 't oog vallen.†
In Nederland namelyk is over het jaar 1861 aan rund- en kalfsvleesch verbruikt Ca.
14 mm. aan geldswaarde dus gemiddeld nog geen f 5. - (* sjaars) per hoofd!
Dit cyfer is welsprekend! Hier is geen spraak van luxe, van overdaad, hier wordt
gesproken van het noodige! Wy beklagen hier den werkman niet wyl hy verstoken
is van Oostersche pracht, of parysche verfyning... het is om vleesch te doen, om
vleesch dat op zyn weiden groeit! Vleesch van de runderen die hy ziet in het veld,
in de winkels van den slagter, op de booten die 't wegvoeren naar Engeland, vleesch
dat hy overal ziet en waarneemt-behalve op zyn tafel. op zyn schotel, in zyn maag!
Vleesch dat hy noodig heeft om gezond te zyn naar ziel en lichaam, om 't werk te
verrigten dat van hem geeischt wordt! Vleesch dat zich in hem zou behooren
omtezetten in spieren en bloed met evenredige levenslust wilskracht en énergie! - (*
enz. blaadje L)
De provinciale Staten van Overyssel - gy weet het - roemen in hun verslag over
1861 over een verblydend verschynsel in de volksvoeding hunner provincie. Een
verblydend verschynsel? Ja! Er staat:
‘Wy moeten u nog wyzen op het verblydend verschynsel dat de invoer van smeer...
(de industrieel voegt hier zeer gepast tusschen: het afval van ons naar Engeland
uitgevoerd slagtvee) -

†

De laatste veertig woorden zijn in rood doorgeschrapt en vervangen door: tans niet lang
stilstaan by de ellende van het nederlandse volk. Later hoop ik dat uitvoerig te doen. Een
paar opmerkingen zullen voldoende zyn voor 't doel van dezen brief. (G.S.)
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‘...een artikel zoo uitnemend geschikt om by de geringe volksklasse het gemis aan
vleesch te vergoe (De dubbele velletjes 11 en 12 ontbreken G.S.)
het regt des volks om brood te eischen voor arbeid! Het regt om niet te sterven
van honger in een land dat ruimschoots het noodige opbrengt, maar welks voedende
kracht door wanbestuur wordt weggeleid naar 't buitenland.
De stryd tusschen liberalen en behouders wordt niet gevoerd in het belang van 't
volk. De spitsvondige, schynbaar diepzinnige redeneringen over vryhandel en
tariefskwestien worden niet geuit ten behoeve van het volk. De vraag over
gelykstelling van den vreemdeling by uitbesteding wordt niet genoemd ten behoeve
van het volk. De - op z'n hoogste 200 individuen die gezamenlyk of om beurten zich
te 'sHage bezighouden met de publieke zaak zouden spoedig au bout de leur latin
wezen als 't indedaad om waarheid, om naakte waarheid te doen was.
Vryhandel? Zeker! Vryhandel, vryen uitvoer, geen bescherming die traag maakt
en onbekwaam en vadsig... maar!...
Ook geen bescherming van den vreemdeling!
Voorzeker late men den vetweider vry in de keuze zyner markt. Belemmering
dáárin zou den veestapel drukken en verminderen, maar men belette den landzaat,
den inboorling niet meêtedingen tot het aanschaffen van 't zoo noodige voedsel. En
dát is toch het geval zoolang de accyns op slagtvee een premie daarstelt op den
uitvoer!
Vryheid van handel! Zeker! Maar men berekene met juistheid wie het hoogste bod
doet, de vreemdeling die na 't wegvoeren van slagtvee daarvoor alleen de koopsom
betaalt aan den eigenaar, of de nederlander die boven die koopsom daarvoor zekere
mate van welvaart, van lust en geschiktheid tot arbeiden in de plaats geeft.
Vryheid van handel, o gewis, maar men behoort by zoo'n eenvoudig principe niet
de even eenvoudige regels van de rekenkunde voorby te zien. Duizend gulden voor
verkocht en naar Engeland verzonden vleesch zyn geen equivalente waarde van dat
uitgevoerd voedsel. En 't bewys? Laat eens de vetweider voor eigen consumptie die
duizend gulden (met inbegrip van den accyns) voor vleesch uitgeven dan zal hem
blyken dat hy minder heeft dan er naar Engeland werd uitgevoerd.
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Vrye handel, zeker! Maar niet in zaken die hooger waarde hebben dan marktprys,
door het nut van eigen gebruik. Zou een reeder het goedvinden indien de gezagvoerder
van zyn schip ‘vryen handel’ dreef in de spykers en bouten die 't vaartuig in elkaêr
houden? En zou zulk een reeder dien handel niet alleen toestaan maar zelfs
aanmoedigen door een premie te zetten op 't verkoopen.
De waarde wordt niet geregeld door de verhouding tusschen vraag en aanbod.
Door die beide gegevens wordt alleen koopprys geregeld waar koopen en verkoopen
te pas komt. Niemand wil myn neus koopen. Myn neus zou dus geen waarde hebben?
Voor my wel, al vond eene regering als de onze een accyns uit op 't gebruik.
De Staathuishoudkunde is 't gezond verstand toegepast op volkswelvaart. Ik neem
hare uitspraken aan. Maar ik ontken dat zy spreekt door den mond van de velen die
in de tweede kamer het volk niet vertegenwoordigen.
De Staathuishoudkunde is een ware wetenschap, de wysbegeerte der économie,
de zucht naar waarheid in het streven naar welvaart. Dit alles erken ik. Maar dan
kan die wysbegeerte niet voorschryven zwaar te drukken op eigen consumtie door
verbruiksbelasting, en dat schryft ze ook niet voor! Wat vele heeren
Staathuishoudkundigen geest noemen is der Heeren eigen geest. Het is geen wonder dat een Engelschman hooger bod kan doen dan de inboorling
- en misschien zou dit nog langen tyd zoo blyven ook na de afschaffing van den
accyns op 't geslagt. Gy hebt gezien dat het gezin van een Londensch
messenfabrieksarbeider 300 Kilo, zegge 600 ponden vleesch 'sjaars verteert!
Daaronder zyn 530 ponden rundvleesch die betaald zyn met dooréén 65 centen (ned)
het pond. De fabrieksarbeider in Londen is in staat dat te betalen. Dat kan hem zyn
arbeid opbrengen! (men houde hier in 't oog dat hier niet van een eigenlyke
messenmaker sprake is. De messen worden gefabriceerd in Sheffield en de londensche
werkman houdt zich slechts bezig met repasseren, inzetten in de hechten &c.)
Hy kan die 530 ponden vleesch betalen! Dat kan de werkman hier te lande niet,
en hy zou 't niet kunnen ook al werd de hatelyke accyns afgeschaft. De middelen ter
verkryging van het noodige ontbreken. Gy herinnert u het welsprekend adres van
tachtig werklieden aan de vereeniging ter bevordering en bloei van den am bachtsstand
te Tiel, en zooveel bewyzen die ik later gaarne wil verzamelen, en waaruit
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blyken zal dat in de meeste arbeiderswoningen slechts eenige centen daags per hoofd
kan worden uitgegeven voor voedsel.
De gelegenheid tot arbeid die voldoend loon afwerpt bestaat niet. En hier zyn wy
genaderd tot de eigenlyke hoofdkwestie. ‘De industrie wordt over de grenzen gejaagd.’
Deze pittoresque uitdrukking van den ‘Ned. industrieel’ schildert in weinig woorden
den toestand.
Of 't zoo is, kan in weinig uren geconstateerd worden. Men ga aandachtig na wat
er in de nederlandsche winkels ten verkoop wordt geboden aan het nederlandsche
publiek... buitenlandsch fabrikaat! Vrye concurrentie - o zeker! Wie de beste, meest
pryswaardige waren te koop biedt, verdient de voorkeur. Maar ook daarby behoort
goed gerekend te worden. Evenmin als men by inkoop van een artikel verzuimt de
transportkosten en verdere uitgaven te berekenen bij den koopprys, evenmin mag
men nalaten de baten aftetrekken die zulk een artikel afwerpt. Dìt toch verzuimen
de staathuishoudkundigen die in vryen handel den toon geven. Gelykheid, ja! maar
juist dáárom geen bescherming van den vreemdeling. En die bescherming bestaat
facto waar men by het vaststellen der tarieven niet let op deze waarheid:
‘de inkomende regten op bewerkte stoffen behooren te zyn in evenredigheid met
de voortbrengingsregten wanneer die goederen binnenlands zyn vervaardigd.’
(in 't voorbygaan zy gezegd dat ik alle inkomende regten nadeelig vind en ze
beschouw als eene erfenis van de barbaarsche middeleeuwen. Zie myne Ideen. Doch
ik spreek hier als den tegenwoordigen toestand aannemende. Er bestaan zulke regten,
en de vraag is dus hoe hoog die regten behooren te zyn.)
De werkman die hier telande door industrie zekeren grondstof heeft verhoogd in
waarde heeft gedurende en door zynen arbeid reeds belasting betaald en die behoort
ten bate te worden gebragt van den inlander door equivalente belasting van den
vreemden invoerder. Men spreekt over bescherming - dit is geen bescherming het is
juist gelykheid, en het tegendeel is bescherming van buitenlandsche industrie.
Van den vreemden fabrikant die zyne waren presenteert aan de grenzen ter
belasting, heeft de natie nog niets genoten, en dit behoorde te worden gelyk gemaakt
met hetgeen door den inlandschen
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producent is opgebragt voor hy zyne artikelen kan ter markt brengen.
Ik weet niet of deze waarheid (zoo eenvoudig toch naar ik meen) reeds elders is
te berde gebragt. Zy vereischt en verdient een naauwkeurig onderzoek. Voorloopig
wil ik trachten haar duidelyk te maken met eene gelykenis.
Een persoon, voogd, vader, opzigter is belast met de économie van een gezin. Hy
beschikt over de geldmiddelen, en moet daarvoor zorgen met huisvaderlyke
zorgvuldigheid.
Er zyn schoenen noodig. Vrye concurrentie! De meest pryswaardige schoenen
behooren gekocht te worden.
Een der kinderen van den huize legt zich toe op schoenmaken. Nu zou er een zeer
nadeelige bescherming liggen in de stelling dat men dat lid des gezins voor slechte
schoenen den prys gaf die een ander schoenmaker zou ontvangen voor goede.
Hierdoor toch zou het geheele gezin worden benadeeld ten behoeve van een enkele
(protectionisme).
Wat is dus de pligt van den huisvader? Het algemeen belang van de familie,
bestaande in 't vóórkiezen van de meeste pryswaardigheid. Juist! Kunnen de
zoogenaamde liberalen meer verlangen?
Maar... de huisvader behoort by 't beoordeelen van die pryswaardigheid goed te
rekenen, en daarby wel degelyk in aanmerking te nemen wat er van de betaalde som
aan den werkman tehuis terugvloeit in de algemeene kas ten behoeve van allen?
Welken morelen invloed de arbeid te huis kan uitoefenen? Wat er geschieden zou
als de schoenen niet worden daargesteld door eigen arbeid? Welk nut er kan worden
getrokken van de gewoonte aan werkzaamheid? Kortom, die huisvader zou verkeerd
doen met alléén te letten op den stipten koopprys, welke zoo als ik reeds gezegd heb,
zeer dikwyls veel verschilt van de waarde. De économisten vergeten meestal de morele zyde om alleen te letten op cyfers die
makkelyker kunnen behandeld worden, maar volstrekt niet altyd de uitdrukking zyn
van de waarheid, ook al zyn ze juist. Een voorbeeld. De ryst op Java wordt ontdaan van den bolster door stampen in
een uitgehold blok. Dit geschiedt door handenarbeid. Daarby is veel nadeel. De ryst
wordt veelal gekneusd, er gaat meel verloren. De behandeling vereischt veel tyd,
enz.
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Een molen dus! Door machinale ontbolstering wordt tyd en meel gewonnen en de
ryst blyft beter korrel. Men brengt die waarheid onder cyfers, welke juist kunnen
zyn, maar daarom toch de waarheid niet uitdrukken dat het beter wezen zoude de
ryst te malen dan te stampen.
Want men had verzuimd in cyfers overtebrengen: de gewoonte en 't vermaak der
meisjes die gaarne 's avends ter uitspanning by elkaêr kwamen om ryst te stampen.
Men had by de berekening van arbeidsloon geen acht gegeven op de wyze waarop
die meisjes den tyd zouden doorbrengen als zy geen ryst te stampen hadden. Men
had, kortom, den morelen kant der zaak voorbygezien, en die telt meê! Dit alles geldt volmaakt in de zoo vaak besproken tariefskwestie. Vrye concurrentie,
ja... maar goed rekenen!
Stel eens dat de nederlansche industrie bezig houdt 50.000 werkbare mannen.
Op eens wordt er in Engeland een beweegkracht uitgevonden die deze 50 m.
personen by vrye concurrentie broodeloos maakt.
Van philanthropie zal ik nu niet spreken, maar zou het dan niet pligt zyn by 't
becyferen der voordeden van Engelschen invoer in computatie te brengen: de kosten
om die 50.000... ontevredenen - ik wou zeggen: oproerigen - tot hun pligt te brengen?
Zou de bate door goedkooper invoer opwegen tegen den last van 't bevredigen eener
hongerige menigte? tegen 't bezwaar van de armenkassen? Tegen de uitgaven voor
politie, justitie, gevangenis, militaire bemoeying, schavot? tegen den immorelen
invloed op anderen? - Zou 't in zoo'n geval niet zaak zyn voor den huisvader van
wien ik sprak om te zeggen: 't is waar dat ik den vreemden schoenmaker minder geld
betaal, maar alles wèl in aanmerking genomen, komen my de in huis gemaakte
schoenen goedkooper! Deze eenvoudige waarheid is te eenvoudig en te waar, dan dat zy genade vinden
zou in de oogen der niet door 't volk gekozen leden der Kamer. En men bedriege
zich niet door de meening dat eene verandering van ministerie iets goeds zou
opleveren. De zoogenaamde behouders, eenmaal weêr op 't kussen gebragt, zullen
- als vroeger - zich zóó inspannen - niet om aan 't arme volk te denken - maar om op
dit kussen te blyven, dat er weinig kans is op wettelyke (ik zeg niet wettig) wys
hieraan iets veranderd te zien.
Voor ik afstap van deze afdeeling in myn schryven (dat er veel ligt
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aan de verkeerdheden in de huishouding van den Staat) moet ik alweder verklaren
dat ik kort moest wezen, en niet heb gedaan dan aanstippen. Ik heb my moeten
inspannen om niet meer te zeggen.
2. ‘Er kan van dat verkeerde veel worden uit den weg geruimd.’
Wel zeker! En 't hoofdmiddel is eenvoudig: ‘Vrye en algemeene verkiezingen.’
De invloed der aan eene party verkochte dagbladen behoort te worden gefnuikt.
En dit zou geschieden zoodra het volk meêsprak over zyn eigen zaak. Men zou dan
namelyk zich niet meer met ingewikkelde staathuishoudkundige kwestien bezig
houden (ingewikkeld alleen om niet begrepen te worden, want de waarheid is
eenvoudig) het volk zou stemmen voor iemand die, naar zyn meening, in staat en
genegen was invloed uitteoefenen op de regering, ten voordeele van dat volk. Niet
‘liberale’ beginselen, niet ‘behoudende’ beginselen zouden op den voorgrond staan
ter aanbeveling van de candidaten, men zou van den mandataris vorderen dat hy de
werkelyke behoeften zyns lastgevers kenbaar maakte aan 't bewind. En menig
aanstaand lid der Kamer zou 't zyn medeleden, de tribune, den snelschryvers en den
lezers van 't byblad makkelyk maken door als een tweede Cato (maar met meer grond)
in plaats van lange redevoeringen dit ééne woord te zeggen: ik voor my, ik blyf er by
dat de ellende des volks moet worden uitgeroeid.’
De verkiezingen vry en algemeen. Over de bespottelykheid der geheel
conventionele regeling van 't kiesstelsel, de geheel willekeurige verdeeling in
kiesdistricten heb ik geschreven in myn Ideen.
Ik ben tegen het parlementair stelsel. Het is eene fictie, die daarom zooveel te
nadeeliger werkt wyl een deel der natie op die zoogenaamde vertegenwoordiging
vertrouwt en dus minder let op de daden der regering dan zy doen zou als zy zich
niet vertegenwoordigd waande. Een volk kan niet vertegenwoordigd worden met
stemmen (wel door opinien, maar de wyze hoe dat geschiedt doet hier niet ter zake.)†
Nu echter het parlementaire stelsel eenmaal is ingevoerd, behoort die fictie zoveel
mogelyk te gelyken op werkelykheid. Benadering is mogelyk, als is dan de waarheid
onbereikbaar.

†

De laatste 22 woorden zijn in zwart doorgehaald. (G.S.)
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Wanneer men 't byblad leest, en zich by elke redevoering, by elk woord, de vraag
voorlegt: ‘Geacht lid, heeft het volk U opgedragen dat te zeggen, zóó te spreken?
Dan is 't antwoord altyd: neen! Maar zeker zou 't antwoord op die vragen ja zyn als
zoo'n ‘geacht lid’ verbetering eischte in de ellende des volks.
De leugen der verkiezing moet ophouden.
Van de 72 leden der Kamer zyn er hoogstens 3 of 4 by 't volk bekend, en dan nog
maar zeer oppervlakkig. En 't is natuurlyk! De eigenschappen die noodig waren om
in een provinciaal of stedelyk clubsje te worden aangezien voor zoo ‘byzonder
achtenswaardig’ zyn geheel iets anders dan wat er vereischt wordt om den volksman
te vormen, en de geheele verkiezing staat gelyk aan de zotterny die er liggen zou in
de benoeming tot admiraal van iemand dien eenige boeren zoo goed hadden zien
roeyen in een sloot.
Waar zyn de admiralen, vraagt ge? Wel die zullen verschynen zoodra er naar
admiralen wordt uitgezien, en zoodra er by algemeene verkiezingen algemeen bekende
hoedanigheden zullen noodig wezen.
Tot zoolang is 't degraderend en moeielyk te concurreren met dorpsrenommée. De Heer van Hall is bekend. De Heer Rochussen is bekend. De Heeren Groen,
Thorbecke en misschien nog een paar zyn bekend maar overigens bestaat het
parlement uit coqs de village.
Algemeene verkiezingen dus. Afschaffing van den census die bespottelyk is en in
principe en in toepassing.
In principe. Zóóveel veronderstelde welvaart geeft regt om invloed uitteoefenen
op de welvaart. Dus de arme drommel die juist zoo noodig had om tot welvaart te
geraken, wordt uitgesloten. Hebben schipbreukelingen die aan boord zyn van 't
zinkend wrak minder regt om hulp te roepen dan zy die half of heel gered zyn? Mag
iemand die meer honger heeft dan een ander niet roepen om voedsel?
En in toepassing: Heeft de beschaafde man die zich intellectueel ontwikkelde maar
(juist ten gevolge daarvan misschien) 't niet zoover bragt dat hy mag meêkiezen,
minder regt tot deelname aan de publieke zaak dan de woekeraar of de kastelein van
'n meisjeswinkel?
En is 't billyk dat menig marskramer op 't platteland mag meêspreken en de met
hem gelykstaande winkelier in een stad niet, wyl er voor de woonplaats van den
laasten een hooger census is voorgeschreven?
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De zotterny der kieswet springt al terstond in 't oog door dit eene staaltje dat er minder
wordt vereischt om lid van de Kamer dan om kiezer te zyn! Deze omstandigheid
alleen zou voldoende wezen om de diepte te peilen van de inzigten der Heeren die
ons met de Kieswet hebben gedoteerd (Thorbecke?) By algemeene verkiezingen zou men niet telkens nulliteiten zien verheffen op den
ministerstoel, want het beter gehalte der Kamer, zou andere tegenspraak vereischen,
of andere toelichting dan er nu meestal wordt gegeven van de groene tafel.
Zou een Betz (minister van finantien, van FINANTIEN!) hebben durven terugkomen
na flink uitgelagchen te zyn over zyn onkunde? Zou Thorbecke kunnen volstaan met
z'n ambiguiteiten als er mannen tegen hem over stonden die de puntjes wisten te
zetten op de i's? Zou een Kamer die wat beduidde zich laten afleiden van den waren
toestand in Indië, door een langgerekt verhaal over 't Kadaster waar niemand naar
vroeg? De verkiezingen zooals ze thans worden uitgeoefend, waarborgen den triomf der
middelmatigheid. Hoe de verkiezingen behooren te worden gereglementeerd te worden hoort thuis
in een Kieswet die ik nu niet schryf. Ik geef slechts op: de hoofdtrek dat is
algemeenheid, opdat het volk meêspreke dat gebrek lydt. 3. ‘Of het van onze zyde oorbaar en pligt is pogingen aantewenden tot verbetering?’
Ja! Ik zeg ergens in myn Ideeen: wie een redenering moet voortzetten tot de laatste
zinsnede toe, heeft verkeerd geredeneerd’ of iets dergelyks. Ik hoop niet veel woorden
noodig te hebben u te overtuigen van de oorbaarheid en 't pligtmatige van onze zyde
iets te doen dat leiden kan tot verbetering. Velen hebben waarschynlyk opgemerkt
wat wy opmerkten. De minachting voor de wyze van bestuur is algemeen. Even
algemeen is de malaise in 't land. Niemand beaamt de troonreden die van welvaart
spreken, noch de ‘verblyding’ der verslagen die zich verheugen in smeer!
Maar niemand spreekt. Ieder meent alleen te staan. Er is behoefte aan initiatief,
aan voorgaan.
Wie tot die overtuiging gekomen is zou misdadig handelen door voortdurend
zwygen meêtewerken aan de algemeene achteruit-
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gang, en op de betuiging die men in zulk geval later vaak hoort: ik wist het reeds
lang! past het verwytend antwoord: dan ware 't uw pligt geweest ter zyner tyd de
handen uittesteken! Van boven af, van regering van de Kamer verwachte men geen herstel. De banier
waaronder regering strydt en volksvertegenwoordiging is leugen, en streven naar
waarheid zou een doodvonnis wezen voor wie aan onwaarheid hun bestaan, hun
rang, hun waardigheid verschuldigd zyn.
De Heer Thorbecke noemde 't woord ‘besmetting’ ja. Maar wanneer? toen hy
optrad! toen 't kon worden verondersteld te doelen op zyn voorgangers. Nu te
erkennen dat er ‘besmetting’ heerscht in de Staat ware zich zelf een slag in 't aangezigt
geven. Neen van kamer en bewind is niets te wachten dan leugen.
Uit het volk, ten behoeve van 't volk moet de stem opgaan. En krachtig, forsch,
gesteund door algemeenen byval die des noods laat gissen dat er daden gereed liggen
achter woorden.
Zonder dit toch zou alles ydel zyn. Men weet in den Haag te goed wat ‘woorden’
zyn, om dááraan veel te hechten. Vóór alles is noodig de kracht van vereeniging. Sedert jaren sta ik in den stryd
dien ik voer, alleen. Men heeft my toegejuicht en berispt, verheven en gesmaad.
Eindelyk heeft men in zwygen een makkelyk middel meenen te vinden om my te
smoren.
In zwygen en belemmeren van de pogingen die ik deed om... te blyven leven.
Dit zou niet geschied zyn als er zamenwerking was geweest, en als zy die
toejuichten hadden begrepen dat er daden noodig zyn. Het is onze pligt en zelfs nu we zoover zyn onze roeping pogingen aantewenden
tot herstel van de algemeene zaak. En de middelen? Ziehier. Wy moeten trachten
personen tot elkander te brengen die 't met ons eens zyn in de stellingen:
‘dat er in de huishouding van Staat veel is dat nadeelig werkt op het welzyn des
volks’ ‘dat er van dat verkeerde veel kan worden uit den weg geruimd’ - ‘dat het oorbaar
en pligt is voor ieder die dat inziet pogingen aantewenden ter verbetering
is alles hier beroerd? neen. Vergelyking (* dit laaste uitbreiden)
‘dat het daartoe vóór alles noodig wezen zal aantedringen op algemeenheid van
verkiezingen, om de vertegenwoordiging minder fictief te maken. -
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De byzonderheden zullen later kunnen worden vastgesteld. Eerst sympathie van
indruk, overeenstemming van doel, en dan volgt de beraming der middelen van zelf.
Gy moogt dit schryven - zeer ongekleed en slordig maar juist daarom misschien
bruikbaarder - laten lezen waar ge wilt. Misschien is 't U een hulpmiddel om te
onderzoeken by wien wy zouden kunnen rekenen op medewerking.
Ik schreef au courant de la plume. En zóó moet myn geschryf beoordeeld worden.
Het is geen verhandeling, geen preêk, geen boekerig stuk, 't is een praatbrief die U
misschien kan dienen tot punt van uitgang, dat is alles.
Adieu
t.a.v.
Douwes Dekker
Er zyn weinig bladzyden in dezen brief die niet aanleiding geven zouden tot
beschouwingen die 'n deel zouden vullen. Ik weet dit wel. Maar als voorloopige
opening van onderhandelen staat er genoeg in. Ik heb geen tyd gehad om twee voorname dingen aanteroeren. De vragen:
‘Wat de natie geniet van Indie? Niets of byna niets. &
‘Hoe de kapitaalvorming in den tegenwoordigen toestand op kunstmatige wyze,
nadeelig werkt op de nyverheid.
O, er is veel meer!

[22 januari 1864
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
22 januari 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 1, blz. 655.
M.M.)
De fout in de laatste zin kan gemakkelijk verbeterd worden door zetters te lezen
als letters.
Den Heer E.D. Dekker
s Hage
Amice
Ik ben druk bezig aan het opmaken der boeken. Zoo spoedig mogelijk zal ik U
den staat uwer rekening toezenden. Ik ben op het oogenblik schroomelijk verlegen
om geld, omdat ik een geheel jaar voorgeschoten heb, en thans veel te betalen heb,
terwijl ik van de boekverkoopers eerst in April en in Mei begin geld te ontvangen.
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Wilt ge b.v. een wisseltje op mij afgeven à f 200 - op ultimo Mei a.s., en kunt ge dit
disconteren dan kunt ge dit gerust doen. Moet Kröber het eerste vel van den tweeden
Bundel Ideen nog langer laten staan of kunnen de zetters gedistribueerd worden??
T.T.

[3 februari 1864
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 3 februari 1864
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 26-27)
Op Java: waarschijnlijk doelt Tine op hun verblijf in Poerworedjo, 1846-1848.
Bruxelles, le 3 Février 64.
Ma Loutjou! meine liebste Stéphanie!
...Dekker est encore en Hollande, et moi je suis toujours dans l'incertitude de
l'avenir. C'est affreux, mais patience! Je me porte mieux; la fièvre m'a quittée. Je
m'occupe beaucoup avec les enfants. Nonnie est si assidue en tout ce qu'elle fait,
c'est vraiment un plaisir. Non, Loulou, je ne la gâte pas, mais je l'aime un peu trop.
Comme tu sais, l'amour fait des miracles. Eh bien, elle sentira plus tard, hoe lief ik
haar heb, en zou ze dan niet alles uit liefde doen of laten? Is de band van liefde niet
zachter en duurzamer dan die van heerschen? Op Java heb ik al mijne bedienden me
laten gehoorzamen uit liefde tot mij. Dekker, die vroeger zeer streng was, liet geene
nalatigheden passeren; ik zelve had niet de toon van te domineren en alles kwam op
mij neêr. Welnu, als er nu wat extra drukten waren, zei ik: ‘Doe nu allen uw plicht,
want manqueert er iets, zal mijnheer boos op mij zijn’ - en iederéén beijverde zich
met een vrolijk gezigt dat alles in orde was. Zie daar de kracht der liefde. Die
eenvoudige natuurmenschen hadden een instinctmatig gevoel dat ik hen lief had.
Oh, si je pense à ma vie passée! Mon coeur souffre. Là je pouvais influencer et
rendre un peu de bonheur sans sacrifice; à présent ma vie n'est qu'une sacrifice
perpétuelle et le bonheur s'éloigne de plus en plus. Enfin, nous lutterons et nous
triompherons coûte que coûte, et toi tu seras mon ange gardienne.

[27 februari 1864
Brief van Tine en Multatuli aan Stéphanie]
* 27 februari 1864
Brief van Tine en van Multatuli aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 27-29) De strijd
in Sleeswijk-Holstein betreft de oorlog door de Duitse Bond onder leiding van Pruisen
sinds 1 februari 1864 tegen Denemarken gevoerd naar
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aanleiding van de nieuwe deense grondwet die in november 1863 was aangenomen.
Bruxelles, 27 Février 64.
...Je suis sérieusement fachée. Toi qui sais comme je souffre quand tu es malade,
tu ne me fais dire pas un mot. Je t'écris quoique très pressée. Pas un mot! Non, ma
Loutjou, tu me navres le coeur. Ne saistu donc pas comme je t'aime? Tu ne me
comprends pas, ma Loutjou! Ne lis-tu pas mes lettres? Ne t'ai je pas expliqué comme
tes lettres me donnent du courage, et peux-tu alors me priver de ce bonheur? Mon
enfant! Oh, je voudrais pleurer sur ton sein et tu me comprendrais, car je sais que tu
es mon ange, mon enfant adorée. Ton coeur est trop sensible de faire de la peine et
tu me comprends...
Chère Stéfanie, il faut que vous ayez été bien malade pour laisser Everdine sans
aucune nouvelle directe pendant si longtemps. Elle en a été désolée, et ce soir encore,
apprenant que vous vous trouviez mieux, elle espérait avoir quelques mots. De grâce,
s'il vous fatigue trop d'écrire une longue lettre, écrivez quelques mots seulement ou
priez madlle Sontroff de le faire. Car sérieusement, Everdine a souffert de votre
silence. Elle vous aime tant!
Figurez-vous que hier j'ai été sur le point d'aller voir la guerre en
Schleswig-Holstein. Deux messieurs de Hollande venaient m'inviter de faire ce
voyage en société de deux Japonais, des officiers de marine qui sont en Hollande
pour apprendre leur état. J'avais beaucoup d'envie de les accompagner, mais la dépense
m'a retenu. J'aime à voir la guerre, c.à.d. un pari qui des deux se montrera lâche le
premier. Je lis dans l'Indépendance d'aujourd'hui que l'armée prussienne, après avoir
subi le feu terrible de je ne sais quelle forteresse danoise, avait perdu 24 hommes de
tués et de blessés. On irait en guerre pour rétablissement de santé. Les hommes sont
lâches, et les militaires sont les hommes pas excellence. Il n'y a que les enfants au
dessous de 14 ans et les femmes qui aient du courage. C'est triste, mais c'est vrai.
Chère Stéfanie, voudriez-vous ne plus laisser Everdine si longtemps sans vos
nouvelles? Je vous salue cordialement et vous prie de ne pas nous oublier sous votre
beau ciel d'Italie, qui ne vaut pas le ciel des Indes.

[8 maart 1864]
Brief van Tine en Multatuli aan Stéphanie]
* 8 maart 1864
Brief van Tine en van Multatuli aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 29-31)
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La Haye, le 8 Mars 64.
...Me voilà en Hollande, dans le pays des grenouilles! pour quelques jours, avec
les enfants. Dekker devait retourner à la Haye le 1 de Mars; la veille je reçois un
télégram om met Dekker mede te komen, en daar Dekker 't goed vond, waren wij 's
morgens vroeg al op de convoi, tot groot genoegen van de kinderen. De ontvangst
bij de famille Hotz (vrienden van Dek) was allerliefst. Ik heb dan ook voor eenige
dagen de zorgen op zijde gezet. Mon coeur est en repos, car tu m'as donné signe de
vie. En réponse de toutes tes dernières lettres je dis: que tu es mon ange et que je
suis fière de comprendre ton noble coeur.
Si tu pouvais savoir quel charme tes lettres me donnent, tu me comprendrais mieux,
pourquoi je suis désolée quand tu ne m'écris pas, et tu me pardonnerais si je suis
(selon toi) trop exigeante. On m'a toujours dit que j'avais un caractère très facile; je
le crois; je ne bouleverse pas le monde ‘à propos de chaque mouche qui vole’. Mais
en tout ce qui regarde le coeur je suis très exigeante, et je crois que c'est plus flatteur
pour la personne aimée qu'un laisser aller ou un froid raisonnement.
Vraiment, je me repose un peu ces jours ci. Dekker prétend que j'ai changé de
phisionomie (à mon avantage!) Je ris du moins et je me plais de faire quelques
méchancetés à mon mari. Oh, comme j'aimerais de n'avoir pas tant de soucis! Ta
lettre à Dekker was zóó lief; hij dankt er u zeer voor en groet u hartelijk.
Ma chère demoiselle ou mademoiselle ou Stéfanie. Comment, vous me monsieurisez?
Enfin, je vous remercie mille fois de votre lettre obligeante et je me donnerai le plaisir
d'y répondre, si je me trouve un peu plus d'esprit qu'aujourd'hui. Ces derniers huit
jours je ne me portai pas bien et cela fait que mon âme est d'une paresse tropique.
Mais je profite de l'occasion pour vous saluer cordialement, et j'avoue que je suis un
peu jaloux de-ah, je sais, je vais étudier la géologie. C'est le moyen, n'est-ce pas, de
se rendre utile à des chevalières errantes comme vous êtes. Adieu, la châtelaine de
‘Tine.’
Dekker.

[23 maart 1864
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 23 maart 1864
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 31-33)
Tine voelde zich geen Hollandse, zij was in Antwerpen geboren.
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Bruxelles, le 23 Mars 1864.
Ma Stéphanie chère! Ma Loutjou!
Il y a deux jours que je suis de retour à Bruxelles. Ces deux jours j'ai eu un mal
de tête affreux. Aujourd'hui à force des compresses d'ammoniaque le mal va mieux,
mais je me sens si faible. Ce sont les nerfs qui me jouent ce tour là. Tu as raison,
mon ange, ma tête brûle et il y a beaucoup de tourments cachés là-dessous. Pour
calmer mon agitation je me figure d'être auprès de toi; j'entends ta douce voix que
j'aime tant, et je vois tes yeux qui m'électrisent. Enfin, tu es mon idole!
Dekker est resté en Hollande pour ses affaires. En quittant mon mari j'étais plus
triste que jamais. J'ai un pressentiment sinistre. Dieu veuille qu'il ne se réalise pas.
Ta bonne lettre du 10 Mars m'a tellement émue que toute mon âme en vibrait. Tu
me donnes sans cesse le grand baume du coeur blessé. Sais-tu bien, en lisant ta lettre
je me suis dit: Quel ange que ma Loutjou! Comme elle me comprend et qu'elle sait
consoler. Oh, il faut être juste, moi qui ai beaucoup de souffrances, c'est vrai, mais
en revanche j'ai un bonheur inouï: le noble coeur de ma Stéphanie qui m'est si dévoué.
Oui, mon enfant, je vis en toi, il me serait impossible d'aimer plus passionnément
ma Nonni quand elle sera grande que toi. Tu dis dans ta lettre: ‘Seule ta foi dans
l'avenir te soutient, et l'immense amour dont ton coeur est rempli pour ton mari et
tes enfants.’ Il y manque quelqu'une, car moi je t'aime autant que mes enfants, et
pour le moment que leur âge ne permet pas d'être pour moi, ce que j'attends d'eux,
c'est à toi, mon enfant, que je fais acte d'adoration, car toi tu me soutiens. C'est toi
qui me donnes le courage. Toi es la principale de mes enfants. J'ai le coeur rempli
de toi, autant que de mes enfants. J'espère de tout mon coeur que mon Edouard et
ma gentille Nonni t'imiteront, alors je serai très heureuse, et eux ils pourront avoir
une grande satisfaction. Car ce n'est pas peu de chose de contribuer au bonheur de
quelqu'un ou d'adoucir ses peines. Ne me dis jamais plus que tu ne peux rien pour
moi, que tu es impuissante, toi qui es la poësie de ma vie. Je te gronderai, si tu m'en
parles encore une seule fois. Merci, mon enfant, du saint message d'aller visiter en
ton nom la tombe de ta mère. Mon coeur en était touché au plus vif. Dekker m'a
trouvée en pleurs, et lorsque je lui disais la cause de mes larmes, il m'a embrassée
tendrement, il a compris plus que jamais sur
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quoi était fondé mon grand amour pour toi.
Je viens de visiter ton père, il se portait très bien. Il est toujours si aimable pour
les enfants. Je lui ai raconté de la Hollande. Monsieur a envie d'y aller, moi je déteste
ce pays froid où les personnes n'ont presque pas de coeur. La familie où j'ai logé est
très bonne, mais très exceptionnelle. La soeur de Madame Hotz est une jeune personne
de 22 ans qui m'aime beaucoup; elle a la faculté d'inspirer les sentiments les plus
doux sans dire une syllabe. Je n'ai jamais vu quelque chose de pareille. Je crois que
son éducation est négligée, qu'elle n'est pas très intelligente, et pourtant on est portée
de l'aimer. A la longue cela m'ennuyerait de ne jamais entendre une idée; mais ce
qui est vrai, sa présence silencieuse vous fait du bien. Mon séjour en Hollande m'était
très pénible. Au commencement wilde ik er me over heen zetten, maar op den duur
lukte 't niet. De grieven die wij in Holland ondervinden zijn te menigvuldig dan dat
wij er ons niet onophoudelijk aan zouden kwetsen...

[31 maart 1864
Brief van Braunius Oeberius aan d'Ablaing]
31 maart 1864
Brief van N. Braunius Oeberius aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Dubbel
velletje postpapier, tot het midden van blz. 4 beschreven. (M.M.) Onderaan het tweede
blad is een smalle strook weggesneden, waarschijnlijk zonder tekstverlies.
WEdHeer!
Ik neem de vrijheid UEd nog eens te schrijven, over den Heer Dekker, van wien
ik in de laatsten tijd niets, langs officieele weg heb vernomen. ZEd schrijft mij niet
meer, en schijnt ook niet meer te schrijven voor ‘Publiek. - In Oct. 11. las ik uwe
aankondiging van een’ brief aan Mevr: Pruimers door Multatulie. - Evenmin als het
vervolg op zijn Idëen, is die brief verschenen, althans voor zoo verre mij bekend is.
- De geruchten die tot mij zijn gekomen, in betrekking tot den Hr Dekker, zijn alles
behalve gunstig en spreken van toenemende ellende. - Is daar iets van aan? Kunt ge
me niets bepaalds melden over de man die ge in een vroeger schrijven aan mij ‘onze
Vriend hebt genoemd?-Ge kunt het mij niet euvel duiden Mijn-Heer van Giessenberg,
als ik UE op dien grond, tot eenig mededeelen over Dekker uitnodig. t Is maar, dat
ik oprecht belang stel in den man die ik beschouw als den martelaar van zijne
beginzelen en zijne
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eer. 't schijnt dat Dekker in A. doorgaat voor iemand, die niet veel zedelijkheid meer
bezit - Nu dàt verwonderd me niet; die opinie v Amsterdammers wel te verstaan Maar dat hij daar zoo algemeen, naar 't schijnt, ongunstig aan geschreven staat
verwonderd me toch. Ter gelegener tijd zal UE: mij wel eens antwoorden hoop ik.
Geloof me intusschen UEd. de dienaar & vriend
N. Braunius Oeberius
Bolsward 31 Maart 64

[8 april 1864
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 8 april 1864
Brief van Tine aan Stéphanie, aangevangen op 30 maart. (Pée: Tine, blz. 34-35)
Bruxelles, le 30 Mars 1864.
...Oh, j'aimerais tant de reposer un moment sur ton coeur, m'agenouiller à côté de
toi et d'entendre ta douce voix. C'est alors que je voudrais te remercier du saint et
doux message d'aller visiter en ton nom la tombe de ta mère. J'y ai resté trois heures;
le temps était superbe. J'étais inspirée d'un saint recueillement. Tu aurais été contente
de moi, je te l'assure, ma chère enfant. Ce repos m'attirait tellement, que je ne pouvais
m'en aller. C'est, je me sens si fatiguée de tout. Ich bin sehr müde.
Le 8 Avril.
Voilà quelques jours que j'ai laissé ma lettre dans ma portefeuille au lieu de
l'expédier. Ma Loutjou, ma petite vagabonde est ou a été à Florence. Je l'ai entendu
de Rosine. Je me réjouissais que tu te portes bien et que tu t'amuses si bien. Comme
j'aimerais que tu pouvais être toujours heureuse, moi qui sait ce que c'est les soucis
et les souffrances. Ces jours ci j'ai eu des émotions de tout genre. Ma tête me tourne.
Rien n'est changé dans notre triste position, mais il nous faudra absolument une
décision quelconque. Cela ne peut pas continuer comme cela. L'inaction me répugne.
Je suis prête à tout faire. Le courage ne me manquera pas.
Dekker est encore en Hollande. Mes enfants se portent bien. Ils parlent bien souvent
de toi. Edouard devient un grand garçon. Sa bouche est énorme. Dekker dit, quand
un jour la Sainte Gudule sera perdue, on la retrouvera dans la bouche d'Edouard...
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[13 april 1864
Brief van d'Ablaing aan Braunius Oeberius]
13 april 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan N. Braunius Oeberius te Bolsward.
(Kopieboek 3, blz. 2. M.M.)
WEd: Heer
Toen het eerste vel van den tweeden bundel Ideen gereed was om afgedrukt te
worden, is Dekker onverwachts op reis gegaan, en heeft gedurende zes maanden
hoegenaamd niets van zich doen hooren. Het eerste vel staat nog altijd gezet bij den
drukker; dus de eerste aflevering, bevattende den brief aan Mevrouw Pruimers is
nog steeds ter pers.
Eenige dagen geleden ontving ik eindelijk een bezoek van Dekker, en vernam van
hem dat zijne positie nog steeds dezelfde is, d.w.z. den eenen dag niet weten hoe den
anderen dag aan den kost te komen, en dat hij zich volstrekt niet opgewekt gevoelde
voort te gaan met schrijven, omdat hem dit niet genoeg opleverde, of in Nederland
opleveren kan.
Dekker heeft zijne eigenaardige zienswijzen en is niet tot kalm nadenken te
brengen. Zijnen vrienden doet hij den moed verliezen hem te schragen en onder het
aantal zijner vijanden is er geen voor hem gevaarlijker en magtiger tevens, dan hij
zelf.
Vergeef mij bid ik u de kortheid van mijn antwoord, ik heb zoo veel te doen, dat
ik vooreerst er niet aan denken kan, meer dan enkele oogenblikken voor mijne
ontspanning af te zonderen.
Na beleefde groete
UEDwDr.

[23 april 1864
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 23 april 1864
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 35-36)
Stéphanie Etzerodt had zich verloofd met de acht jaar oudere Giovanni Omboni,
leraar te Milaan.
Het citaat is ontleend aan Multatuli's Minnebrieven; vgl. VW II, blz. 15.
Bruxelles, le 23 Avril 64.
Ma Loutjou chère! ma charmante Melatti! Hier au soir j'ai reçu ta lettre, longtemps
attendue, avec un vague pressentiment de ce que tu viens me révéler. Je viens de
regarder ton portrait. Je t'ai saluée comme une heureuse fiancée. Oh, beaucoup
d'émotions j'ai éprouvé depuis quelques heures...
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J'aimerais tant et tant te parler. Je voudrais te voir rayonnant de bonheur. Comme
ton fiancé doit t'adorer, t'aimer d'un amour sans bornes. Oh, qu'il apprécie bien son
trésor, qu'il puisse dire après un certain temps de mariage: ‘Ik geef haar mijn ziel,
onverdeeld, zonder de minste terughouding. Ik plant mijne denkbeelden in haar
gemoed, en als dan 't oogenblik der voldragenheid gekomen is, dan legt ze mij 't
reuzenkind op de armen. - Ja, als de tijd dáár is, vind ik een boomstam waar ik een
zaadje uitstrooide... er vloeit een stroom waar ik een drop gaf, en waar ik een steentje
neêrlegde, vind ik een rots weer. Schooner, krachtiger, edeler, geheel volwassen vind
ik dan de denkbeelden terug, die ik toevertrouwde aan den vruchtbaren bodem van
haar hart.’

[4 mei 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
4 en 6 mei 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Folio 1 van een afschrift door Mimi, bestaande uit
23 bladen folio, aan éen zijde beschreven. Het bevat gedeelten uit brieven van
Multatuli aan Mimi van 4 mei tot en met 15 september 1864. (M.M.)
Dit afschrift is kennelijk bestemd geweest voor publikatie, waarschijnlijk voor
Brieven VII, maar nooit gebruikt. Uit de tekst valt niet op te maken welke weglatingen
Mimi zich veroorloofd heeft, en ook niet altijd welke gedeelten hetzij afzonderlijk
hetzij gezamenlijk verstuurd zijn.
Zaalberg: over de haagse predikant Ds. J.C. Zaalberg zie men VW III, blz. 185-223.
Brussel, woensdag, 3 uur.
(na berekening: 4 Mei 1864)
... Gister en eergister heb ik je niet geschreven, en nu wou ik dat ik je niet schreef.
Ik meen zoo, ik ben verdrietig, gedeprimeerd en voel me onwel. Niet ziek maar erg
abattu. Ik stelde uit om naar den Haag te gaan omdat ik er tegen op zie. Maar morgen
moet het, want ik kan hier niet blyven...
Misschien interesseert je inliggend briefje. Begryp jy hoe Lamartine spreken kan
van ‘distingué’ na 't eerste hoofdstuk van Havelaar? Dat is mij een raadsel en ik houd
het voor 'n beleefde vertaling van byzonder vreemd = gek. Ja vooral met dat ‘original’
er by...
Och, die brief van Nieuwenhuis te Parys, de vertaler van M.H. is niet de moeite
waard om de port te verhoogen. Hy was er mee by La-
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martine geweest, en die zei ik was ‘un auteur original et distingué. Nu, na 't hooren
van Chap. 1 beduidt dat niet veel. Maar had Lamartine gezegd: ‘ik serait difficile de
trouver un editeur en france, à cause de l'interêt local de l'ouvrage.’ Ja, dat is waar.
Den Haag, vrydag avend.
(na berekening 6 Mei)
Ik weet niet waar ik belanden zal. Ik ben gister by Hotz gekomen. Flauwe
ontvangst. Allerlei discoursen (te lang om nu te vertellen). Kortom de slotsom is dat
ik niet weet waar ik heen moet. En je brieven! Hier hebben ze aan 't postkantoor
gezegd myn brieven naar Brussel te sturen; dat hoor ik van avond eerst, weet je: aan
't postkantoor! Ze worden dus niet meer eerst hier aan huis bezorgd. Dus misschien
is er vandaag een geweest hier geadresseerd die ze ook naar Br. hebben gezonden.
En als Everdine schryft zullen ze hem ook naar Br. terugzenden. Uit een en ander ook uit het disponeeren over myn kamer - blykt me dat de Hotzen me niet terug
wachtten. Van nacht slaap ik nog hier op een bank, en morgen ga ik weg, maar ik
weet nog niet waarheen. Ik hoor eerst nu, half negen, dat ik van nacht myn bed niet
kan krygen, anders ware ik al van avond weggegaan. Maar waarheen, weet ik niet.
... Myn stemming is tamelyk bitter. O, dat zoeken naar een steen om 't hoofd neer
te leggen!
Zaturdag morgen, half een... Ik lees in je brief ‘le ridicule touche au sublime, ja
en 't treurige raakt ook aan 't gekke - ‘le triste au baroque’. Verbeel je ik schryf dit
in 't Z. Holl. koffyhuis, en weet letterlyk niet, waar ik heen moet. Ik heb by H. myn
goedje gepakt - een koffertje en een hoedendoos - en toen ben ik de deur uitgeloopen
om te bedenken wat ik doen moet. Misschien eerst naar Amsterdam, misschien hier
in een logement, misschien als ik daartoe in A. 't noodige geld kan krygen, naar
Parys... ik weet waarlyk niet.
Je vraagt wat me naar huis dreef? - ik vind je vraag prettig, en begryp hoe je die
doet. - Nu, dien woensdag morgen vroeg bedacht ik... neen, zóó is 't. Ik ben meermalen
maanden van huis gebleven, en dat drukte my dan zoo. 't Was net of de kinderen my
vreemd werden. Nu had ik al dikwyls voorgenomen om als ik naar huis kòn, al was
't dan maar voor een of twee dagen, het te doen, en niet zooals vroeger wel - altyd
uit te stellen tot ik eens voor lang - of tant soit peu
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voor goed - kon gaan. Voor 'n dag of 14 of 20 had ik in de courant de annonce gelezen
van de vertrek uren eener boot - de Telegraaf - die niet via Moerdyk, maar direct en
heel goedkoop naar Antwerpen vaart. Toen ik dat las - ik kon toen niet om de kosten
- dacht ik: he, als 't eens treft dat die boot op 'n goed uur vaart - 't is meestal 's nachts
om 't gety - dan ga ik daarmee eens even naar huis. Nu 's morgens aan 't ontbyt
bedacht ik in eens of niet dien dag die boot voer. Ja, 12 uur. In eens zei ik tegen
francis: ik ga naar huis. Nu is 't in haast makkelyker alles in een koffer te gooien dan
uittezoeken wat men noodig heeft. Ik pakte myn boeltje - bedenk, dat ik in verband
met de vertaling van den Havelaar misschien naar Parys had willen gaan. - Die
onzekerheid en de haast maakte dat ik alles inpakte. Truida kwam beneden, en ik
zei: ‘ik ga naar huis’ of ‘ik ga even naar huis’ dat weet ik niet. Daarop volgde dat
gesprek met Hotz, dat me vreeselyk irriteerde. Ik kreeg een briefje van francis in
Brussel, bedroefd en geschreven in een toon alsof ik niet zou weerkomen. Ik weifelde
over de ontvangst, àls ik weerkwam. Eindelyk ging ik, omdat ik toch in elk geval in
Brussel niet blyven kon. Nu, de ontvangst was koel en styf. Ik vroeg explicatie. Die
volgde. Ik geloof dat Hotz alles weer wou aanknoopen, maar ik vond allerlei afspraken
over logés die my deden zien dat er op myn terugkomst niet gerekend was. 't Is
mogelyk dat Hotz anders wilde, maar van Truida geloof ik dat ze bly is. Ze had niets
aan my.
... Zaalberg heeft op den preekstoel 't geloof aan den bybel afgezworen. Je begrypt
hoe 'n schandaal onder de vromen. Maar toch gebruikt hy bybelse teksten, woorden,
termen, etc. Hy schimpt op de tale kanaans en gebruikt die zelf. Zoodra ik kan, zal
ik je de twee of drie reeds gepubliceerde preeken(?) zenden. 't Is een zamenvoegsel
van flinke rondheid met laffe hofmakery aan de geloovers. Neen, dat zeg ik niet
goed. later 't oordeel daarover.
...Die Karel had my m'n ontslag gegeven als protecteur. Nu maant my z'n moeder
om schulden die hy in Brussel heeft - dat is ìk voor hem - en waarvoor hy zyn goed
heeft achtergelaten. Komiek! Wat is armoede bar!

[7 mei 1864
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 7 mei 1864
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 36-37)
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Bruxelles, le 7 Mai 64.
Ma Loutjou! mon ange! Me voilà toute joyeuse! Ton père m'a dit: ‘Je suppose que
Stéphanie reviendra dans une dizaine de jours.’ Je ne pouvais croire mes oreilles.
Toi! te revoir! Causer avec toi, quel bonheur! J'ai oublié pour un moment mes soucis.
Je ne rêve que de toi, ma poësie! Si tu savais comme je t'aime. Tu me diras beaucoup
de choses, n'est-ce pas, mon enfant? Tu me diras que tu es la fiancée la plus heureuse,
la plus adorée! Je me reposerai dans ton bonheur. Oh, je languis de te revoir. Il me
semble que les jours seront si longs qui me séparent encore de ma Melattie. Je suis
jalouse de ton fiancé, pour la seule raison que personne que lui ne pourra plus
contribuer à ton bonheur. Lui seul a le pouvoir de te rendre heureuse. Ton salut est
dans ses mains. Qu'il apprécie bien son trésor!!
Dekker a été ici pour quelques jours. Jeudi il est parti pour la Hollande. Il n'y a
rien de décidé quant à notre position, mais il est certain qu'il nous faut absolument
un changement. Si l'éducation d'Edouard ne demandait pas de rester en Europe, je
partirais pour les Indes. Là je saurais bien me donner une existence convenable. Mon
mari souffre tant qu'il ne peut nous retirer de cette position affreuse. Mon coeur en
est navré. Les hommes génials sont quelquefois plus impuissants que les plus simples
des hommes. Il leur faut quelquefois un guide et pourtant tout doit ressortir d'eux
mêmes.
Sais-tu, je suis très contente que mon Edouard ne sera jamais un génie. Moi qui
ai la plus grande vénération pour les génies, je les plains de tout mon coeur; je ne les
crois pas heureux ni pour soi-même ni pour les autres. Mon petit Edouard a le
caractère si heureux; il ne demande que du bonheur et il sait en jouir. Ma Nonni est
plus sensible et je crois qu'elle a la tendance pour jouir de la poësie de la vie...

[8 mei 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 8 en 11 mei 1864.
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 2 en 3. (MM.)
Haarlem, Zondagmiddag 7 uur.
(na ber. 8 Mei 1864)
Nog weet ik niet waar ik blyven zal. Hier heb ik den heelen dag papieren
verscheurd, daar ik los wil zyn van Holland en 't meevoeren van zulke zware koffers
te duur is. Er is een koffer weg; altans ik mis er een. Maar misschien is hy te Brussel.
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Nu ga ik naar Amsterdam om Meyer te spreken over geld. Ik tob nogal.
Amsterdam, Hotel de la Bible, woensdag morgen 11 uur.
11 (?) Mei.
Ik schryf je niet. ik moet Ideen schryven voor de pers en daarom moet ik je
verwaarloozen... Ik heb 't moeielyk, maar ben niet moedeloos. Volstrekt niet.
een uur later. Ik werk moeielyk, en voel me leeg voor publiek. Ik bedryf onanie
van den geest, en pers frases uit myn gemoed. Dat is vermoeyend en vernederend
maar 't moet. Ik heb Meyer een bundel Ideen beloofd, en dan zal ik misschien my
wat kunnen bewegen. donderdag morgen... ik tob nog al. Ideen schryven, geld naar
huis, lezing houden, al of niet hier blyven, vrees vast te groeien in Amsterdam, zooals
meer gebeurd is, naar Parys gaan, naar jou gaan, onderwys van Eduard, een portret
uitgeven - voor geld! - myn afgebroken rekenwerk, alles warrelt me, en ik moet
kracht maken om te regelen. O komiek, en by dat alles drukproeven corrigeeren, een
akelig oogbedervend werk.
wat later. Een werkje voor je! Meyer wil een soort bloemlezing van my uitgeven.
Nu zeg eens wat er in moet uit Minnebrieven en Ideen. Stip, lezende, een en ander
aan wat er goed voor is. 't Is een soort boekverkopers speculatie, maar ik moet dan
toch opgeven wat er in moet.
...'t Is al twee uur. Ik heb nog niets gedaan. Ik moet werken, dat heet geldswaardige
dingen voortbrengen. Droom en, denken, helpt niet. Nu, en ik voel me leeg... neen
leeg niet, maar ik kan geen twee letters by elkaer krygen. Er ligt voor me een blaadje
wit papier. Op den bovenhoek staat CCCCXLIX 450. Nu dat ligt daar van acht uur af.
O 't is een marteling.
En 't moet! Eerst een paar vellen Ideen, dan 'n lezing, dan geld naar huis, dan 't
portret, dan wat ruimte, dan naar jou, - alles kan! - als ik nu maar ideen kon schryven.
Die mevrouw P. zit me dwars in de maag met haar deugd, 't begin van den brief aan
haar heb je gelezen. Hoe moet ik van toon veranderen nu ik hoor dat ze zoo
deugdzaam is? Als ik eens aan den gang ben zal 't wel gaan, maar ik heb zoo'n
inspanning noodig om gedachten te geven aan publiek. Ik ben vreemd geworden aan
schryven, aan zulk schryven.
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[13 mei 1864
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
13 mei 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 3, blz. 3.
M.M.)
E.V.: en ville.
Den Heere E.D. Dekker,
E/V
Mijnheer!
Ik zal op het oogenblik f 40. - kunnen bijeenschrapen om naar Brussel te zenden.
Het adres is immers nog altijd Rue de Berlin 31? Van Vuuren is op de loop om met
Stumpff de avond voor de voordragt te bepalen etc. etc.
T.T.

[13 mei 1864
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
13 mei 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli (Kopieboek 3, blz. 3.
M.M.)
Den Heere E.D. Dekker
E/V
Amice!
v. Vuren is uit met kwitantiën. Zoodra hij terugkomt zend ik hem naar het Odeon,
en hoop ik den brief met f 50. - te kunnen verzenden; misschien loopt het mede en
kan ik de som tot f 100, - brengen doch daarop niet gerekend. Vergeet niet dat ik nog
14 d. heb om allengskens het benoodigde voor het einde der maand binnen te krijgen
en dat dit juist deze maand zwaarder zal gaan dan anders, omdat, door verhuizing
en vertimmering mijne zaken zoo goed als stil staan.
Vale.
T.T.

[13 mei 1864
Brief van d'Ablaing aan Tine]
13 mei 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Tine. (Kopieboek 3, blz. 3. M.M.)
Mevr. E.D. Dekker geb. Bsse. v. Wijnbergen Brussel.
Mevrouw
Ik heb de eer U ingesloten namens den
Heer E.D. Dekker te remitteren een
bankbillet No. 7079 groot N Ct

f 40. -
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20.f 49.45
Na hartelijke groete, ook van mijne vrouw,
RC
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[15 mei 1864
Brief van Tine aan d'Ablaing]
15 mei 1864
Brief van Tine aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
aan éen kant beschreven. (M.M.)
Brussel 15 Mei 1864
WelEd Heer!
Ik heb de eer U de ontvangst te melden van de som van f 49.45 Mijne hartelijke
groeten ook aan uwe lieve Vrouw.
UEd:
d:
E H: Douwes Dekker
baronesse van Wijnbergen

[15 mei 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 15, 17 en 18 mei 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 3-4. (M.M.) beste logement:
The Old Bible, English and American Hotel, Warmoesstraat Amsterdam.
Zondag morgen 12 uur.
15? Mei.
...Ik ben waarlyk prettig gestemd. Er is al wat geld naar huis en weldra meer.
Woensdag avond houd ik een lezing hier, en daarop heb ik al geld naar huis kunnen
zenden. Dat drong zoo. Nu ik daarover kalmte heb, en hier zoo'n prettige kamer om
te werken, ben ik waarlyk opgeruimd.
... Ik heb drokte dat is een goed teeken. 3de oplaag Ideen, eerste Bundel, dan
schryven en correctie tweede Bundel. Dan prachtuitgaaf van 'n bloemlezing. Dan
lezingen (voor geld; - never mind!) dan, dan, ja! allerlei.
O, en tine schryft zoo lief. Op 't eene woord van my, dat was eergister: ‘geld kan
ik nog niet zenden, maar wees opgeruimd, ik ben 't’ anders niet. - Haar brief was
verdrietig, maar moedig, en na myn briefje, schreef ze 'r 't stukje by dat ik je hierby
stuur. Alleen op 't kommando van opgeruimd te wezen. Zoo zie je hoe nuttig tyrannie
is.
(De ingesloten woorden van Tine zyn:)
‘ik ben dol gelukkig met je brief myn beste dek. god, zoo heerlyk. Ik ben als gek
van geluk, goddank datje weg bent van Hotz. Och geef je maar goed toe om wat rust
te nemen, ik meen in gedachten over akelige dingen. Ik zal opgeruimd zyn en goed
zyn voor L. Ik
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ben heel bly, och! Ik was verdrietig maar nu is 't weer over. We zitten allen in 't Park.
dag beste lieve dek, dol hoor. Och je weet een mensch is dikwyls zoo gek, en nog
vind ik mezelve al heel, heel wys. Non is een zoet meisje, Dag lieve, lieve dek!’
Dinsdag. Ik ben in 't beste logement en heb de prettigste kamer die ik nog ooit ergens
gehad heb. Dat ik hier aanlandde was toeval, maar 't kon niet beter treffen. Men is
hier prevenant voor me, en alles is goed. Vast groeien zal ik hier niet, want ik kan
hier goed werken en zal weldra geld hebben eerst voor huis, dan voor my...
...O die poetieke ware Minnebrieven. Ik heb den laatsten tyd precies doorgeleefd
wat daar instaat tusschen byna krankzinnigheid en háár verschynen en aanwyzen
wat ik doen moet...
...geloof niet aan moedeloosheid! Tine weet hoe ik me altyd ophef en taai ben,
waarachtig! Zy beschouwt schynbare radeloosheid als afgaande koorts. De
minnebrieven zyn waar, en daarom begrypt men ze niet. Als sprookje is 't nonsense,
als feit verheven...
Ik lees morgen avond. Ik zie er ditmaal niets tegen op. Ik lees eenvoudig wat ik
te zeggen heb aan Mevr. Pruimers, 't Is iets heel eenvoudigs ('t lezen meen ik) en
alleen om voorloopig wat geld te hebben. Bekommer je 'r niet om.
Kyk, hoe vind je bygaand briefje? Maar om 't te doen begrypen hoort er een
geschiedenis by. X. is een vry voornaam advokaat, voor 14, 16 jaar, toen jong, raakt-i
in betrekking tot een meisje en krygt kinderen (ik geloof wel 6 of 8). De moeder
sterft voor hy - om velerlei omstandigheden - trouwen kon. Dus onecht. In zyn kring,
die deftig was, wordt hy natuurlyk geminacht. Van dat oogenblik neemt hy zich voor
zyn kinderen hun onechte geboorte te vergoeden. Hy gaat wonen in een uithoek van
de stad, en komt nergens, gaat nooit uit dan met zyn kinderen. Hy trotseert... neen,
hy mydt de wereld. Hy heeft ontzettend veel praktyk, is op weg om ryk te worden,
en spaart voor zyn kinderen. Dit alles hoorde ik, en ik had gelegenheid het
optemerken, schoon ik er nooit aan huis ben geweest.
Nu is myn lezing over Mevr. Pruimers alleen voor heeren. Niet omdat ik iets zeg
wat vrouwen niet hooren moeten, o neen! Maar ik wil de weinigen die er komen
zouden niet blootstellen aan 't neus optrekken van de rest. Goed, voor heeren alleen.
Maar dat spyt my
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wel, want ik had graag moeders onder myn gehoor. Nu zond ik X. een kaartje, en
daarin zei ik dat ik wist hoe hy ‘moeder’ was. Daarop dit antwoord. Is 't niet lief?
Ik wil iets byna onmogelyks doen, en 't zàl. Kyk, ééns zei ik: ik wil gelezen worden.
Nu dat ging. Maar de enthousiasme is nu versleten, dood. En 't weer opwekken
daarvan is 'n Lazarus-historie. En dat wil ik. 't Is art. 1 van 't program dat me zoo
prettig maakt. Het zal en 't kan: je zult zien. En de overwinning in 't eind!...
woensdag avond 12 uur (18?mei)
Ik heb gelezen en ze zeggen heel goed. Na de lezing word ik geconvoyeerd door
veel heeren, en nog zit ik geentoureerd, en ben nog niet tot rust. Ze zeggen dat ik
goed gelezen heb.

[18 mei 1864
Brief van d'Ablaing aan Tine]
18 mei 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Tine. (Kopieboek 3, blz. 4. M.M.)
Mme ED.D. Dekker-Bne van Wijnbergen
Bruxelles
Mevrouw
Ingesloten namens den Heer E.D. Dekker nog Twintig gulden in twee muntbiljetten
No. 387 en 921, morgen waarschijnlijk meer.
Na beleefde groete vriendschappelijk
UEDwDr.

[19 mei 1864
Brief van Tine aan d'Ablaing]
19 mei 1864
Brief van Tine aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Dubbel velletje geruit
postpapier, tot het midden van blz. 1 beschreven en als vouwbrief verstuurd. (M.M.)
Op blz. 4 het adres: Monsieur R.C. Meijer Editeur Vijgendam Amsterdam en de
poststempels: Bruxelles 19 Mai 64, Nord 20 Mai 64 en Amsterdam 20 5 64.
WelEd: Heer R C d'Ablaing van Giessenburg
Amsterdam
Brussel 19 Mei 1864
WelEd: Heer!
De 20 gulden zijn me goed geworden,
mijne hartelijke groeten ook aan uwe lieve vrouw en een kusje aan uw jongske
van
U Ed DW d:
E: H: DouwesDekker
baronnesse van Wijnbergen
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[20 mei 1864
Multatuli reist naar Zwolle]
20 mei 1864
Multatuli reist per boot naar Zwolle. Zie brief aan Mimi van 23 mei 1864.

[22 mei 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 22 mei 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 4-5. (M.M.)
Zwol, zondag 22 Mei 64.
...Maar ik verzuim je over Zwol en Mevr. Pruimers te schryven. Hoor, alles hangt
zamen. Maar van alles was 't eerste: geld. Daartoe moest ik lezen. En in myn spanning
had ik niets te zeggen. Daar lag nog gedrukt die halve brief aan Mevr. P. Maar, sedert
dien tyd was er veel veranderd (sedert 4 Oktober). Ik schreef meenende dat zy in
deze positie was: - ik heb 'n onecht kind, goed, maar daarom geef ik myn echt kind
niet uithanden. Ik zal jelui toonen dat men een onecht kind kan hebben en toch moeder
zyn, en een goeie moeder.’
Maar zie, sedert dien tyd las ik haar verdediging. Ze zegt dat ze nooit een onecht
kind gehad heeft en roept er god by. Haar these is niet: ‘ik ben niet slecht al heb ik
'n onecht kind.’ Ze zegt: ik ben niet slecht, want ik ben niet bevallen.’
Primo liegt ze nu brutaal. 2o Uit de in geheimschrift (maar makkelyk ontcyferde)
brieven van haar en van Ryn blykt dat ze een huichelachtig canaille is. Ze heeft haar
onecht kind van de hand gezet voor 5500 frank aan 'n metselaarsknecht en wou 't
nooit weerzien. 3o De heele correspondentie is plat. Zy vergreep zich niet aan de
zeden omdat ze er boven staat, maar zy staat er beneden. Kortom de heele zaak is
gemeen. En van Ryn is een schurk. Hy heeft haar willen bewegen 't kind te dry ven!
Hy schreef haar: ‘zeg by de verlossing aan den accoucheur dat er niet aan 't leven
van 't kind gehecht wordt!’ Er is gebleken dat hy haar geld wou hebben (invloed op
'n testament etc.) Kortom, ik die in Oktober de zaak opvatte als een hoogstaan, moet
erkennen dat de heele historie gemeen en laag is.
Dit alles ahnde ik al, maar hier in Zwol kreeg ik er de overtuiging van. In
Amsterdam toen ik geld maken moest en dus lezen, en niets te zeggen had om te
lezen, rees de vraag: hoe kan je 't reeds gedrukte gebruiken, erkennen dat je je bedroog,
en toch niet sluiten met een al te bezwarend vonnis tegen haar? - In zekeren zin is
ze nog ongelukkiger. Zeker! Ik dacht dat ze martelaar was... welnu, ze is maar een
gemeen schepsel. Ze heeft niet eens een gebroken hart. Welnu,
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ik zei tegen Meyer - Laat drukken wat gezet is, ik zal er een slot aan maken, en
annonceer lezing. Eerst hier (in Amsterdam). Dan naar Zwol.
En te A. gebeurde 't. Maar de pinkster belette de tydige annonce en 2o 't was zoo
stikkend warm dat er weinig menschen kwamen. Overigens had ik veel betuiging
van sympathie over myn opvatting van de zaak. Maar ik las lam, en lam ging ik naar
Zwol. Eergister kwam ik hier en nu eerst ben ik wat flinker. Hier zal ik een voordragt
houden die zeker wel genoeg zal opbrengen om Tine verder te helpen. Hoe ik 't
gemaakt heb met myn val uit de koets over haar hoogheid? Eenvoudig door een
tweeden brief waarin ik zeg: ik hoor datje geen onecht kind hebt. Nu Mevrouw, als
je dan zoo braaf bent, heb ik je niets te zeggen. Neem my niet kwalyk dat ik je slecht
genoeg achtte om myn hart te begrypen.

[23 mei 1864
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
23 mei 1864
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
tot onderaan blz. 2 beschreven. (M.M.)
van rijns-histories: geschiedenissen zoals van Mevrouw Pruimers-Van Dedem en
Ds. van Rijn.
Waarde d'Ablaing! Oef! Ik ben in besprek over een zaal - en lezen zal ik in Zwol,
dat spreekt, maar nu reeds ben ik misselyk. Als van Ancum of Luttenberg hier waren
zou alles misschien makkelyker gaan. Maar van Ancum woont te Zwartsluis (naby
Zwol maar toch niet hier) en Luttenberg is op reis.
Ten Cate zal de huur van een zaal &c. voor my beredderen. Altans hy heeft het
op zich genomen. Maar ik kan niet zeggen: con animo. Ik heb expres hier twee dagen
getoefd zonder iets te doen om 't terrein te verkennen, en myn indruk is ongunstig,
èn omtrent Mevr. P. - èn omtrent my èn omtrent de lezing. Enfin het moet. Ik hoop
en denk binnen twee dagen maar ik heb gehaspel van belang. Ik schryf je alleen datje
niet denkt dat ik al gelezen heb en naar 't geld uitziet dat je noodig hebt.
Hartelyk gegroet
tav.
Douwes Dekker
Apropos, in een van huis ontvangen brief staat niets van de later gezondene f 20.
hebt gy daar berigt van? dan is 't goed.

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

306
Myn adres is ‘hotel de Zeven Provincien.’
Als ik gedwongen was tot snel oordeelen zou ik na wat ik hier heb gezien, gehoord
& opgemerkt zeggen dat het hier een gemeen nest is. Maar nu ik niet behoef snel te
oordeelen, zeg ik: het komt me zoo voor.
Hier schynt te wezen:
1. opregte orhodoxie. (een beetje)
2. gemeene orthodoxie met inbegrip van rijns-histories (veel) & eindelyk, my 't
repugnante boven alles:
3. een vals liberalisme! in godsdienst à la Zaalberg, in politiek à la Thorbecke. En - over 't geheel merk ik iets brutaals op. Ik zeg dat het de vraag is of ze my zullen
laten uitspreken by de lezing. Enfin!
Ik maak zooveel mogelyk spoed, en zal bly wezen als ik dat nest achter den rug
heb.
Als de lezing niet genoeg opbrengt dan is 't mogelyk dat ik naar andere plaatsen
ga. Erger dan hier kan 't my nergens repugneren.

[23 mei 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 23 mei 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 5-8. (M.M.)
Polichinel: toespeling op Idee 158 (VW II, blz. 383).
Wanneer wy zyn geschapen: toespeling op het Gebed van den Onwetende (VW I:
475).
Zwol maandag 23 Mei '64
Ik ben vandaag nogal verdietig. By myn lezing in Amsterdam waren twee
Zwollenaars die, hoe zal ik zeggen, hoog liepen met myn voordragt etc maar my
twee dingen deden opmerken 1o Dat er complete disharmonie was tusschen myn
toon en de laagte waarop mevr. P. staat. 2o dat het hier een dom gemeen nest is. Nu,
ik geloof dat ze regt hadden in beide meeningen. Voelje hoe me die overtuiging,
neen, niet breekt, maar slap maakt?
...Om den nood waarin Tine was, had ik Meyer gezegd: ‘stuur wat geld naar huis’
‘Ik heb niet veel en dat moet ik gebruiken voor den laatsten der maand om wissels
te betalen.’ ‘Goed stuur maar. Je krygt het voor den laatsten terug, ik zal lezen.
Nu, de lezing in Amsterdam bragt nagenoeg niets op! Dus was Zwol een dwang
geworden. Ik ging vrydag met de boot...
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Ik heb hooren zeggen dat het een gemeene daad is geld aantenemen voor een lezing.
Dat heb ik hooren zeggen, mimi. De man die 't zei was schatryk.
Myn kleeren zyn wat oud, en ik had zoo graag nieuwe gehad, wyl 't zoo geneert
als ik denk dat iemand het opmerkt. En myn heele program bragt mee dat ik net zoo
lang myn tegenzin in betaalde voordragten zou overwinnen, tot ik in zulke dingen
kon voorzien - ja, van iets zoo ordinairs af, tot... toe. Nu, en dan zoo'n oordeel! Ieder
mag geld aannemen, ieder! Gouverneurs, ministers, kamerleden die hun pligt niet
doen. Winkeliers voor slechte waar. Kooplui voor kansrekenen op 'n effect (dobbelen!)
Dat mag ieder, maar als ik - door nood geperst - doe wat een vioolspeler doet, een
chanteuse, een koorddanser, dan ben ik gemeen. Welnu, ik zet door - omdat het moet
- maar ik beken dat het denkbeeld my erg aandoet. Ik gaf zoo graag voor niets weg
wat ik weet en ken en kan.
Ik moet lezen te Zwol (ik zou niet eens van hier weg kunnen zonder dat) en ik ben
nu bezig met zaal, kaartjes, etc... een walg!
Daarom is myn toon vandaag wat verdrietig...
Verbeelje, ik zit te pluizen in de wet - O! voogdyschap, vaderschap, regt! Och,
regt is er niet veel in. Zoogenaamde regten overal.
Curieus - in Amsterdam was 't zoo leêg zeiden ze - omdat het zoo warm was. En
nu, hier - 't is guur, koud, en 'n wind dat ik zit te beven. 't Heele huis schudt er van,
en ik heb moeite om te schryven van de kou.
Humor! Wil je een staaltje van humor der feiten? Myn broek is stuk. Achter is een
naad getornd en voor een knoop af. Nu, en ik wil hem niet te maken geven omdat-i
zoo oud is. Ieder volgt my hier met z'n blikken, heel Zwol zou 't weten dat ik hier
was gekomen om een nieuwen broek te verdienen! Vergelyk die hinderlyke broek
met al de spanningen van den laatsten tyd, met de hooge opvatting van pligt om een
mishandelde vrouw te helpen!
Die mishandelde vrouw is ryk, en zou 't zeker niet begrypen hoe men haar ridder
wezen wou en niet eerst gezorgd hebben voor 'n heele broek! O, o, die tegenstellingen!
‘Polichinel op den nek van 'n martelaar!’
Ik ben verdrietig gestemd...
Maandag avond half elf. De lezing hier kan niet plaats hebben voor donderdag
avend. Dus moet ik nog drie dagen blyven in dit nest.
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Een bydrage tot walg. De man die hier de zaal voor my huurt, de annonces plaatst
enz. - een boekverkooper - schryft me daar... wacht ik zal je 't briefje sturen, dan zal
je myn walg begrypen. [Hy stelde in dit briefje voor de plaatsbilletten in plaats voor
f 1, - voor 0.75 te verkoopen.] En ik mag nog niet eens kwaad worden, want dan
ontzegt hy my zyn hulp - ik moet toch iemand hebben die 't geld voor my ontvangt!
- ik houd geen voordragten uit weelde! Maar myn broek heb ik gemaakt gekregen.
Ik zag er zoo tegen op den knecht te zeggen hem by een kleermaker te brengen. Nu
't is geschied. Zie je het is niet het kemelvel dat hindert, 't is de valse schaamte over
't kemelvel. In onze maatschappy is een versleten broek een klaar bewys van ongelyk.
Nee, dat gaat niet op, 't is onwaar, en wat onwaar is moet ik kunnen overwinnen. Ja,
maar de dégout van den stryd! En weer is ook die dégout te overwinnen - ja! - maar
't verlies van vlugt! Zie je dat is de moeielykheid, spelden oprapen en zwevende te
blyven. Dat moeten jy en ik... ...en lees dan ook idee 86: die speldeprik hoort er niet
by.’ Die historie is gebeurd, 't Was met professor Tilanus. De matroos had gelyk!
Voor 't hooge moeielyke, pynlyke had hy zich gereed gemaakt, voor 't kleine niet.
Wy moeten knapper zyn dan die matroos, en zelfs 't kleine weten te dragen!
...Ik faal dikwyls, juist daarin. Ziehier een staaltje: De logementhouder hier is geen
gewone kastelein 1o Hy is een ‘knap’ man. Hy spreekt over geloof, politiek, kunst,
en de rest. Hy ontleedt Mendelsohn, Rembrandt, Van der Palm, Cicero, Zoroaster.
2o Hy is schatryk, en staat op de lyst van de hoogstaangeslagenen in de belasting der
provincie. Nu uit dit alles vloeit voort: groote invloed en een verregaande brutaliteit.
Daar ik in Zwol kwam met het doel om te hooren was ik meer in de publieke zaal
dan ik anders doen zou, en verleid door de buitengewone kennis van dien man, liet
ik my met hem in gesprek. Ik wist toen niet, dat hy zoo ryk was, en zou een
verkeerdheid hebben gedaan hem te myden om z'n kasteleinschap. Later eerst merkte
ik dat hy een soort koning was uit buurt en omtrek. Enfin ik dacht neerbuigend te
wezen, et mal m' en prit! In een discussie over Thorbecke verweet hy my myn
armoede...
En ik kan niet weg van hier.
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‘myn noodzakelykheid de allergrootste fataliteitsleer’? vraag je. Ik zie kans om helder
te wezen.
Het woord fataliteit, fatum, noodlot &c is gediscrediteerd door verkeerde
toepassing.
‘Wat gebeuren moet, zal gebeuren’. Zeker! De natuur houdt volmaakt juist boek
van alle gegevens.
- Dat kind viel uit 't venster en stierf. moest dat zoo?
- Ik heb 't gezegd: Wat gebeuren moet zal gebeuren, en ook zeg ik: wat gebeurt,
moet gebeuren. Dat kind moest vallen en sterven naar de gegevens die er waren. Het
stond aan de moeder er een gegeven in te brengen, die bewerkte dat het kind moest:
niet-vallen en in leven blyven (ze had het behooren vast te houden of 't venster te
sluiten (ik geloof dat er in de Ideen wat staat, iets als... ‘het staat aan ons enz.) Even
noodlottig zeker als 'n kind valt en sterft met de gegevens die 't doen vallen en sterven,
even zeker valt het niet, als 't goed wordt vastgehouden of als 't venster gesloten is.
Nu vraag jy dit:
- Is 't geen fataliteit, noodlot, opheffing van verantwoordelykheid alzoo, wanneer
in de moeder de gegevens ontbreken die haar zouden dringen tot zorg voor haar kind.
- Haar incurie is oorzaak (één der oorzaken. Oorzaak is nooit enkelvoud) oorzaak
geen reden. Verbeelje, ze liet het kind los omdat ze kramp kreeg in haar arm.
- Dan is ze verantwoord.
- Ja. Maar ze wist, dat ze kramp krygen zou. Of, door ondervinding geleerd had
ze 't moeten weten.
- Dan zou ze niet verantwoord wezen, tenzy dat voorbyzien van haar mogelyke
ziekte, op zichzelf een noodlottige ziekte is, en dan zou daarin weer fatalisme liggen.
Ook zou dan een slecht mens verantwoord zyn met: er zyn gegevens in my die me
noodzakelyk zoo slecht maken. Die conclusie is immoreel (dit alles zeg jy
ik: ja, die conclusie zou immoreel zyn, en zou m'n heele stelseltje omver gooien
als die slotsom mogelyk was. Welnu, ze is niet mogelyk. Niemand beriep zich ooit
op noodzaak tot slecht zyn, om de eenvoudige reden dat niemand zich voor slecht
houdt. Geweten bestaat daarom niet wyl alle gewetens even belast zyn, of even
onbelast. 't Is een barometer die by allen even hoog staat. Men erkent slechte daden
gedaan te hebben, slecht-zyn nooit! Contritie, zelfverguizing
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etc. is een, soms opregte, comedie tegenover pastoor, god of zichzelf. Het gebed:
‘Heer wees my armen zondaar genadig’ is even verwaand als de bluf van den fariseer,
en by 't verlaten van den tempel zijn ze even tevreden met zichzelf. De een meent
dat-i regt heeft tot staan, de ander dat zyn bukken hem verheft.
Wie slechte daden erkent, zal altyd er by denken: gy, die deze dingen niet deedt,
gy zoudt erger hebben gehandeld als ge in myn positie waart geweest.
- Is goed en kwaad dan een? Waar blyft de toerekenbaarheid onzer daden?
ik. Ieder is verantwoordelyk tegenover zichzelf, tegenover zyn naasten, tegenover
de maatschappy. (alles natuurlyke gevolgen) maar niet tegenover dat wat de lui God
noemen en ik: noodzaak.
1o tegenover zichzelf. Als 'n perzik er naar streeft een aardappel te worden, is dat
streven z'n straf.
o tegenover de maatschappy. Men heeft regt hem dan te schillen, te braden (of te
2
bakken, hoe is 't?) ja hem te gebruiken tot vee-voer.
o Niet tegenover God.
3
‘Wanneer wy zyn geschapen met een doel, en door onze onvolkomenheid dat niet
bereiken,
Dan valt de schuld van al 't verkeerde, op ons niet, maar op den maker.’ (maker
is hier de som van al de gegevens die ons daarstelden.) Verder: perzikken die knollen
willen worden zyn er niet (er zyn geen slechte mensen.) Waar een vrucht de
hoedanigheden mist die 'm zouden maken tot 'n compleet goede perzik, beantwoordt
hy in 't ontbrekende even goed aan de gegevens als in 't niet ontbrekende. De som is
goed uitgewerkt, al bevalt ons 't cyfer van de uitkomst niet, en al hebben we regt zoo
mogelyk iets in de gegevens te brengen dat de uitkomst verandert. Zedelyke toerekenbaarheid bestaat niet, wel zedelyke voorkeur. O, zie hoe alles
in alles is... 't herzige Veilchen. Het verkoos de borst, maar veroordeelde 't meisje
niet, dat - noodzakelyk - het vertrapte! Het meisje deed het onwetend zeg je en dat
maakte het vergeven makkelyk. Nu, als de mistred in 'r hart was geweest in plaats
van in de voet, dan nog had 't viooltje moeten vergeven. Maar de voorkeur anders
te sterven mag blyven! Zoo moeten we ook doen. Alle straf voor vergryp is onbillyk, en... er ligt wantrouwen op moraliteit in alle
straf.
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- Je hebt gemoord enz, die misdaad is vreesselyk. Ik zal je straffen.
- Ei, als je myn misdaad indedaad zoo vreesselyk vindt, hoe komt 't dan dat je 'r
aan twyfelt of ze my wel genoeg bezwaart. Elke straf is onbillyk. Ieder, de maatschappy ook, mag zich verdedigen tegen
gevaar. En 't gevaar dat er dreigt van een individu mag men berekenen naar zyn
handelingen. Je mag iemand het pistool afnemen waarmee hy (willens of
onhandigheid) verkeerd omgaat. Maar verder mag ik niet gaan. Dat gevolg, dat
noodzakelyke van mỳn begeerte tot zelfbehoud, is de straf.
Nog eens:
- Is goed en kwaad dan een?
- Stel eens ja... zou je 't kwaad kiezen?
- O neen!
- Welnu, daar heb je al 't bewys dat 't niet een is.
Nog eens:
- Is goed en kwaad dan een?
- Ben je 'r bang voor het te verwarren als de straf wordt opgeheven?
En nu nog eens, en dan ben je van die preek af:
- Is goed en kwaad dan een?
- In wyze van ontstaan (naar gegevens) ja!
in toerekenbaarheid voor je oordeel: ja!
in toerekenbaarheid ter voorzorg... neen!
in toerekenbaarheid ter voorkeur... neen!

[25 mei 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 25-28 mei 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 8-9. (M.M.)
piège: valstrik.
Woensdag avond half negen.
Je weet dat ik voor 'n lezing dat stuk aan Mevr. P. nam (met nog meer dan jy ervan
hebt. Enfin. Heel Zwol is in ‘verontwaardiging’ dat ik een zoo vuile zaak zal
behandelen. De policie komt er by te pas. De commissaris van policie was by den
boekverkooper en trachtte my te bewegen (verbeelje) een ander onderwerp te kiezen.
Er schynt zelfs kwestie te zyn dat de burgemeester de lezing zal verbieden. In allen
geval vrees ik voor moeielykheid, en ik zal je brieven inpakken, en iets bedenken
om ze in veiligheid te brengen. De komm. van policie zei dat hier niet de minste
aanval tegen ‘het regt’ zou geduld
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worden. Ik weet dus dat ik officieele wakers onder myn gehoor heb, die klaar staan
my te belemmeren. Dan moet ik doorzetten, my beroepen op myn regt om te zeggen
wat ik wil (behoudens vervolging volgens de wet over 't geen ik gezegd heb.) Ik
vrees tumult. Vrees, ... ja! Want ik word niet gedragen door geestdrift voor Mevr.
P. (ik heb 'r een briefje geschreven zoo hartelyk ik kon. Ik verzocht een half uurtje
gehoor, ik wou haar namelyk vragen om toch opregt te zyn, weet je - nu ze heeft niet
geantwoord. Misschien denkt ze dat het een piège is van vyanden. dit punt is zoo
hatelyk. Zy is gewikst, slim - ja, en toch dom ook. - Ja ik vrees tumult. Want ik zou
't nu moeten trotseeren niet voor 'n principe, voor 'n ridderlykheid - o, dan! - maar
strikt genomen nu, omdat ik zonder 't te trotseeren hier myn rekening niet kan betalen!
Hoe vinje? Is dat walg genoeg? ...Die kommissaris van policie gister! Ik antwoordde
naar myn zin, omdat ik geprepareerd was - anders zou ik myn drift misschien getoond
hebben. Ik sprak met een soort deftige hoogheid.
- Mynheer de kommissaris van policie, ik ben zoo vry zelf te oordeelen over wat
ik te zeggen heb. U zeide my te kennen uit myn werken, nu, dan verwondert het my
zeer dat u er aan kan gedacht hebben iets te doen wat de heele wereld niet kan, my
aftebrengen van myn weg!
- Ja maar ziet u 't publiek had graag gehad dat u iets voordroeg over Indie.
- Mynheer de Kommissaris, het publiek van Zwol heeft het regt, niet te komen
luisteren naar wat ik zeggen wil. Maar dat publiek heeft niet het regt my
voorteschryven wat ik zeggen moet. Daarover beslis ik.
- Nu, mynheer, ik vlei my (zoo zei hy) dat de burgemeester alsnog uw voordragt
zal verbieden.
Dan zal ik waar 't behoort protesteeren tegen dat misbruik van gezag.
Mynheer!
Ja, mynheer de kommissaris. Mag ik u opmerken dat de burgemeester van Zwol
onderworpen is aan de wet? Volgens die wet ben ik aansprakelyk voor wat ik zal
gezegd hebben, maar niemand heeft het regt my 't zwygen opteleggen. enz.
Dus je begrypt de stemming.
Wat ik te vermyden heb is gebragt te worden in een deklineerende
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positie. Voor Napoleon zich overgaf aan de engelsen, had-i naar Amerika kunnen
gaan. Maar dan moest-i zich verbergen aan boord. De kleine kans dat men hem vond
in een kist, of verkleed - het ridicule van zoo'n ontdekking - weerhield hem. Dat
begryp ik. Nu, zoo iets is 't wat ik vrees. Salvador is eens door policie weggesleept
- letterlyk! - Het is dan de vraag niet of 't regt was, of-i wat misdaan had, hy had niet
gesleept moeten worden, niet aangeraakt. Een kogel, wonden, dood enz. verheft.
Triviale stryd vernedert, - zelfs den onschuldige. Zie je, en dàt moet vermeden worden.
Donderdag avond laat-by een.
Alles rustig afgeloopen. Kleine poging tot stoornis - toen ik zeide dat Jezus een
onecht kind was - maar ik sprak kalm door. Er waren betrekkelyk weinig menschen.
Enfin!
Vrydag avond.
Ik ben den heelen dag bezig geweest om Zwol te kunnen verlaten, want die heele
lezing etc. is uitgekomen op f. 12 - o die triviale zorg! Ik ga morgen naar Deventer
't moet. En daar weer probeeren! De eerste nummers van myn program worden my
erg moeielyk gemaakt.
Deventer. Zaterdag, 's namiddags 3 uur.
Van hier verzend ik. Ik ben moe van de diligence.

[27 mei 1864
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
27 mei 1864
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
aan éen zijde beschreven. (M.M.)
Vrydag morgen.
Waarde d' Ablaing! Schandaal is er niet geweest, maar - weinig mensen.
Ik wacht de afrekening van ten Cate en zal bly wezen als ik hier weg kan verbeel
je!
Neen, zeker zal er niet genoeg zyn om hier m'n rekening te betalen. Ik gis
oppervlakkig 60 mensen.
En ik had 'n twintigtal kaartjes weg gegeven. De zaal kost f 25! Pleizierig. Neen
er kan niet genoeg zyn om de rekening van 't logement te betalen. Hoe ik 't dan maken
zal om hier weg te komen weet ik niet. En jy tegen den laasten! Wie had dàt nu
kunnen denken!
Ik ga uit naar ten Cate.
Ik weet nu niet of ik vandaag weg kan (met spoor over Utrecht) of
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wanneer. Maar ik wou graag weg en naar Amsterdam, om te overleggen hoe we
verder doen moeten. Dat slechte resultaat is wel verdrietig. De weinigen die 'r waren,
schenen tevreden. Adieu, ik hoop dat ik je niet meer schryf van hier. Dat zou 'n teeken
zyn dat ik vandaag of morgen niet weg kon.
tav
DD

[29 mei 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 29 en 31 mei 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 9. (M.M.)
Zondag, elf uur (29 Mei 64)
Zoo lauw en vyandig 't was in Zwol, zoo genegen schynen ze my hier. Alles is
hier in rep en roer voor de verkiezingen tegen de 16den Juny, en Duymaer van Twist
heeft de brutaliteit zich candidaat te laten stellen. Daar tegen moet ik opkomen.
dinsdag morgen.
Drukte. Van avond lezing en ik weet nog niet hoe, maar dat is niets. Ik wou wel
zes voordragten houden als ik die arme Tine, die onaangename bezoeken gehad heeft,
maar geld kon zenden. Ik hoop, ik hoop, maar er is zooveel achterstand. No. 1 van
myn program om by je te komen loopt niet mee. Maar ik heb moed, ik ben in weerwil
van alles opgeruimd. - Of ik van avond de candidatuur van van Twist zal behandelen
weet ik niet. Misschien stel ikzelf my hier in Deventer kandidaat. Er is roering.

[30 mei 1864
Brief van Multatuli aan een onbekende]
30 mei 1864
Brief van Multatuli aan een onbekende. Strookje postpapier. (M.M.)
hartelyke complimenten van
Douwes Dekker
Deventer, 30 Mei 64.
Nootje (eduard) is te Brussel en is een lief kind geworden.

[31 mei 1864
Aankondiging van een voordracht in Deventer]
31 mei 1864
Aankondiging van Multatuli's voordracht te Deventer in de Davobode van 1 juni
1864, welk blad blijkbaar de dag tevoren werd verspreid. (Athenaeum Bibliotheek,
Deventer; fotokopie M.M.)
Wij zullen de aandacht wel niet behoeven te vestigen op de voordragt op Dingsdag
31 Mei door Multatuli in de Schouwburgzaal te
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houden, want wie den ongeëvenaarden schrijver uit zijne Werken kent zal zekerlijk
verlangend zijn hem ook te hóóren.

[1 juni 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 1 en 2 juni 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 9. (M.M.)
Woensdag morgen.
Vreesselyke teleurstelling. Ik heb goed gesproken, dat weet ik. Maar er waren zoo
weinig mensen dat ter nauwernood de zaal betaald kan worden, en in plaats van iets
naar huis te kunnen zenden moet ik gaan bedenken hoe ik 't maken moet om hier uit
Deventer te vertrekken. Ik zal maar niet lang uitwyden over myn verdriet. Och, die
arme Tine!
Ik beken dat ik wat neergeslagen ben, maar ik zal me wel weer oprigten. Ik had
allerlei reden om hier sympathie te veronderstellen en begryp niet wat de reden is
van de trage opkomst. Ik was zoo bitter bedroefd toen 't acht uur was, en er nog byna
niemand was. Ik stond op 't punt om te zeggen: och, gaat maar heen. Maar dat ware
ruw geweest tegen de weinigen die er waren. Dus ik heb me vermand om te doen of
de zaal vol was. 't Is bitter!
Ik ben lam en af en heb pyn in m'n rug van verdriet.
donderdag 3 uur.
Nog in Deventer. Men is verontwaardigd over den afloop van m'n lezing, en wil
dat ik een andere impressie meeneem van Deventer. Ik ben sterk uitgenoodigd morgen
avond 't weer te doen. Gister weigerde ik. Maar van morgen kreeg ik een brief van
Tine dat er geen eten is. Dus ik zal.
Dit maal zal de zaal vol zyn, want ‘het was zoo brillant geweest.’ Duymaer van
Twist heeft de bon sens gehad te bedanken voor z'n candidatuur. Er is roering hier,
en 't is nog mogelyk dat ik iets bereik.

[2 juni 1864
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
2 juni 1864
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel half velletje
postpapier, aan éen zijde beschreven. (M.M.)
Waarde d'Ablaing!
Er is een beetje roering in Deventer over de ellendigen uitslag van m'n lezing, en
ik ben dringend uitgenoodigd 't over te doen.
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Nu, eerst weigerde ik. Maar van morgen kreeg ik een brief van huis dat ze geen eten
hebben.
Daarop heb ik ja gezegd, en lees morgen avend weêr.
Ik denk dus Zondag van hier. Adieu.
tt
DD
Ik kan nooit den dag na de lezing weg omdat de boot vroeg gaat en ik dan niet klaar
ben met de afrekening.

[2 juni 1864
Brief van d'Ablaing aan Bunck]
2 juni 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan G. Bunck te Deventer, met ingesloten
een brief aan Multatuli. (Kopieboek 3, blz. 4-5. M.M.)
Den Heere G. Bunck firma G. Brouwers Deventer Waarde Heer!
Wees zoo vriendelyk den Heer E.D. Dekker, die op het oogenblik te Deventer is,
den inliggenden te doen bezorgen. Ik weet zijn adres niet; hij heeft verzuimd het mij
op te geven, en daar ik hem geld te zenden heb, vrees ik mijnen brief poste restante
te adresséren.
Tot wederdienst bereid.
Geheel de Uwe
ED Dekker Esq.
Amice!
Ingesloten een bankbiljet groot f25.-, gemerkt B 2142. Kom zoo spoedig mogelijk
naar Amsterdam terug; laat de provincie varen en houd liever nog eene voordragt
alhier.
Ik zal heden de zaal van de Vereeniging zoo mogelijk voor U doen bespreken;
door tijdige annonces, etc. etc, beloof ik U een goede opkomst.
Aan onderwerpen kan het u niet ontbreken, om maar iets te noemen, de
verkiezingen, - de uitoefening van regt als wraak over den moord van een kind door
honden verscheurd, en de vervolging van deze regtsoefening door de gepatenteerde
wrekers in koelen bloede - een uwer onuitgegeven stukken, of weet ik wat, - kies
zelf. Uwe brieven heb ik behoorlijk ontvangen.
Na hartelijke groete
T.T

[3 juni 1864
Multatuli schrijft notities in Minnebrieven]
3 juni 1864
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Multatuli schrijft in Deventer talrijke notities in Van Vlotens exemplaar van de
Minnebrieven. (M.M.) Afgedrukt in VW II, blz. 171-179.
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[3 juni 1864
Aankondiging tweede voordracht te Deventer]
3 juni 1864
Aankondiging van Multatuli's tweede voordracht te Deventer in de Deventer
Courant van vrijdag 3 juni 1864. (Archiefdienst Deventer; fotokopie M.M.)
De twee hinderlijke zetfouten zijn van de krant.
In eene Groote Vergadering van het Gen. Demosthenes - een Vergadering ditmaal
ook toegankelijk voor stadgenooten, die géén leden zijn - zal heden-avond als spreker
optreden de heer E. Douwes Dekker, schrijver van ‘Mak Havelaar’, ‘Minnebrieven’,
‘Idéën’ enzv., die een voordragt zal houden naar aanleiding van eenige bladzijden
uit beide laatstgenoemde werken. - Wij hebben hier dus enkel en alleen te doen met
den schrijver als schrijver, geenszins met zijn doel; en wanneer we dan letten op zijn
ongeëvenaarde meesterschap in stijl, zijn poëtische vlugt, zijn eenvoudige, doch
boeijende voordragt, en daarbij in aanmerking nemen dat het Genootschap streeft
naar aankweeking en bevordering van Nederlandsche Letterkunde en Uiterlijke
Welsprekendheid, dan gelooven wij dat Maltatuli als auteur en spreker beide, in zulk
Genootschap op zijn regte plaats is.
A.

[3 juni 1864
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
3 juni 1864
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel half velletje
postpapier, aan éen zijde beschreven. (M.M.)
Vrydag morgen
Waarde d'Ablaing!
De f 25.- in dank ontvangen.
Gister schreef ik U reeds dat ik vandaag weêr lees, Nu denkelyk met een volle
zaal. Er is, schynt het, roering.
Ja, die hondenhistorie heeft my zeer getroffen, en ik nam my terstond voor dien
man te helpen als ik kan. Lezen in Amstm - goed. Maar bepaal geen dag. Want ik zal misschien van de nu
in Deventer gekomen gisting gebruik maken om nog eens te spreken.
Ik schryf U morgen om U op de hoogte te houden.
Adieu.
tt
DD
denk eens ik weet nog niet regt, hoe ik 't van avend maken zal. Ik meen, ik heb
me nog niet geprepareerd, het zal à la fortune du pot zyn.
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[4 juni 1864
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
4 juni 1864
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
aan éen zijde beschreven. (M.M.)
Zaterdag morgen
Waarde Meyer
Ik heb gelezen, en goed. Wat de opbrengst aangaat die zal ellendig zyn. De
uitlegging mondeling.
Toch ben ik bly in Deventer gekomen te zyn, en misschien heb ik hier nog iets te
doen.
Weetje wat my mankeert om financieel te slagen? 't Klinkt mal, maar 't is zoo-een
impresario een cornac. Enfin.
Dat ik je vandaag schryf is alleen om ernstig aantedringen op haast met de M.B.
geloof me! Die zullen binnen weinig tyds zeer stygen.
Ik ben allerprettigst ontvangen door prof van Vloten een man zoo pleizierig
eenvoudig, zoo onprofessoraal als maar gedacht worden kan. En als ik hem bekyk
in z'n vrouw, zooals ik gewoon ben, dan is hy goed. Denk aan de M.B.!
Adieu
tt
Douwes Dekker

[4 juni 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 4 juni 1864
Brief van Multatuli aan Mimi, met tussengevoegde commentaar van haar hand.
Afschrift-Mimi, folio 10. (M.M.)
De herinnering van Multatuli aan Van de Velde moet een voorval betreffen uit
zijn bataviase jaren, 1839-1842. De eigennaam is door Mimi opengelaten.
Zaterdag morgen.
Gister avond voordragt ‘heel mooi’
Toch waren er weinig mensen. Ieder zegt dat-i zoo dol graag komen wil, maar...
ieder is bang voor ieder.
Toch ben ik tevreden over myn verblyf te Deventer. Misschien blyf ik nog wat
hier... dat kan ik niet zeggen nu.
Ik word hier allerliefst ontvangen door prof. van Vloten, die z'n heele
professorschap heel prettig opbergt. En als ik hem bekyk in z'n vrouw (zooals myn
gewoonte is) dan moet hy goed zyn.
't Is wel waar van Schiller! Ik heb een perfecte memorie. Zeg hem (Dit slaat op
den heer Van de Velde, een hollander dien ik in Genève
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had leeren kennen. Hy was een van de oprichters van 't Roode kruis, de voorlooper
van 't witte, en een metgezel, bondgenoot, handlanger, misschien proneerder in elk
geval van den heer, vooral in Holland. Ik meen reden te hebben te gelooven dat die
beide heeren even weinig eervol zijn weggekomen van hun menschlievend beroep.
Maar dat giste in dien tyd nog niemand. Ik ook had toen eerbied voor wat my hun
roeping scheen.)
Zeg hem dat hy toen als adelborst gedetacheerd was by 't bureau der commissie
tot verbetering der indise zeekaarten, [en] een naar, viezerig, pieperig, onbeminnelyk
jongetje was, die onder anderen voor gierig en kleingeestig doorging.
Daar van en ook van 't verkoopen van den Schiller aan my (voor f 11.- myn
memorie is perfect) kan ik als i dat verkiest nog getuigen bybrengen. Och neen, je
hoeft 't hem niet te zeggen, maar je mag wel. 't Is maar zoo komiek dat die man nu
in den Heere doet, en met zoo'n aplomb. Maar ik begryp dat hy me vergeten is, wyl
dat de eenige aanraking is die ik met hem gehad heb. Er is nog iets komieks in de
tegenstelling onzer wezens. Ik was vrolyk en kinderlyk rein. Hy stug en niet rein naar gewone deugdbegrippen. - Toevallig weet ik dat van iemand die ook by de
marine was. Ik zeg dit niet als verwyt, maar als iets komieks.

[5 juni 1864
Brief van Multatuli aan Van Vloten]
5 juni 1864
Brief van Multatuli aan Van Vloten. Dubbel velletje postpapier, tot onderaan blz.
2 beschreven. (M.M.)
Zeer geachte Heer van Vloten!
Hierby in dank de beide boeken terug. Wil U zoo goed zyn het pakketje (met
taalwording &c) aan brenger meêtegeven? Eerst van morgen ontving ik zekeren brief dien ik eens aan Hotz schreef en die
dienen moest om geestverwanten te zoeken. Uit het ‘zoo!’ - ‘ei’ - of ‘mooi geschreven’
by 't terug geven moest worden opgemaakt of we alleen stonden.
Heeft U een uur tyd? Zoo neen doe 't dan waarlyk niet, maar als U tyd en lust
heeft, wil U dan dien brief eens inzien en my zeggen of 't de moeite waard is dat ik
me nu hier in Deventer bemoei met de verkiezingen? U zult dien brief wel beoordeelen
met welwillendheid want 't is waar dat ze au courant de la plume is geschreven. Ei-
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genlyk is de heele brief maar wat tekst voor veel preeken die 'k graag maken zou als
ik wat loisir had.
Na hartelyke groete
UEDDienstwillige Dienaar
Douwes Dekker
Zondag morgen
Ik zal 't indedaad heel goed opnemen als U zegt ik heb geen lust dat ding te lezen.
Ikzelf ben te vaak misselyk van schryvery om 't niet te begrypen in een ander.
De vryarbeid is besteld. Ik zou 't zoo prettig vinden als U daaruit wat wou voorlezen
aan Mevrouw tot amusement, omdat ik laast toen ik er in bladerde zoo gelachen heb
over kamerspeeches die er in voorkomen.
En myn vrouw kan zoo aardig vT wist nadoen als hy met den Koning spreekt.

[6 juni 1864
Aantekeningen van Multatuli]
6 juni 1864
Aantekeningen van Multatuli, te Deventer ontstaan, waarschijnlijk naar aanleiding
van Marie Andersons bijdragen in De Dageraad (xviii, blz. 87-94 en 289-296). Enkel
velletje postpapier, tot het midden van blz. 2 beschreven. (M.M.)
In de tekst zijn talrijke doorhalingen en wijzigingen. Het tweede gedeelte is
slordiger en nerveuzer van schriftuur. Het geheel doet aan als een klad. In het
onderstaande is de definitieve lezing zo goed mogelijk gevolgd.
De onschuld zegepraalt
Dat zou jammer wezen van de onschuld, beste meid - maar, heel gelukkig, 't is
zoo niet!
Als ge een teekening moest maken van de onschuld, zoudt ge dan uw indruk zoeken
by iemand die zegepralend thuiskwam uit de Lotery zaal in den Haag? Of by Kappelluî
die z'n overjarige rozynen verkoopen met zoveel succès? Of by 'n mensen slagter
die 'n bataille had gewonnen met veel praal van zege?
Immers neen!
En als ge veranderde in Spandaw's vogeltje, zou u niet by onprettig bezoek in uw
nestje uw jongen verdedigen, met angst zonder 't minste vertrouwen op de
assurantie-polis van de onschuld? Zeker dat zouje doen al hadje pas den leelyken
‘pronk der dalen’ op tjilpmuziek gezet maestuoso en con sentimente.
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Nu, 't is goed dat we niet vertrouwen op de veiligheid der onschuld. Want waarlyk
't zou niet de moeite waard zyn schuld te ontwyken, wanneer onschuld kon gemaakt
worden tot speculatie. Dan werd deugd een winstgevend beroep, en Kappelman een
heilige.
... ‘Wie 't goede doet
opdat een god hem daarvoor loonen zou
maakt juist daardoor het goede tot iets kwaads.
tot handel! en wie boosheid vliedt
Uit vrees voor de ongenade van dien god...
Is laf... Dus meid, we moeten trachten goed te zyn met of zonder hoop op zege.
Deventer 6 Juni 64
Multatuli
Is hier bedoeld zogenaamde wereldse grootheid? Nu dan is 't waar, en 't is gelukkig
ook, want men zou zich schamen ‘deugdzaam’ te wezen als die hoedanigheid leidde
tot voorspoed. (Zie Mina's blaadje)
Maar ik wil Uwe uitspraak anders opvatten Marie en die grootheid nemen in de
beteekenis Zielenadel. Ik neem die uitlegging wat willekeurig aan omdat ze my
gelegenheid geeft wat te zeggen.
Er is maar één juist antwoord op de vragen hoeveel, hoelang, hoe groot? &c. Drie
is niet meer dan drie, niet minder dan drie, drie is drie! En deugd, de hoedanigheid
van deugen, is: goed zyn, niet minder & niet meer.
't Zou ondeugdzaam wezen, meer te willen zyn dan goed. Meer is: anders. Meer
dan goed is dus: anders dan goed = ongoed = slecht.
De verdeeling der deugd in soorten naar 't gehalte is willekeurig, en zeker
uitgevonden door Kooplui die gewoon zyn hun waar te sorteren. Ook doet men 't
veelal uit gemak en beoefent een paar deugden liefst welke al pasten in 't lystje der
zamenleving, om deugd te ontwyken.
Deugen is: waar zyn, waar tegen anderen, waar tegen zichzelf.
Als ge hierover nadenkt zult ge inzien dat er geen eigenlyke grootheid van ziel
bestaan kan. Wanneer zekere afmeting naar waarheid wordt uitgedrukt door de maat:
drie, dan is 't streven naar hooger, naar juister, naar volkomener (hier in de
vergelyking: naar zielegrootheid die boven deugd zou gaan) afwyking van de
waarheid, dus ondeugdzaam.
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Er is geen vergelykende trap in 't byv: naamwoord waar. (Wel is er verschil in kracht
van 't streven naar waarheid)
De roeping van den mens is mens te zyn
Wie meer wil zyn dan mens is minder
En 't is de vraag of 't streven naar meer niet even veel en even groote afwyking
van de waarheid heeft veroorzaakt als gebrek aan inspanning
Toch zie 'k liever een recruut die te hoog aanlegt en dáárdoor mist, dan de
afgeleefde soldaat die z'n geweer laat zakken en in de modder schiet Dag beste jonge recruut!
Dev. 6 Juni 64
Multatuli

[7 juni 1864
Brief van Tine aan Van Vloten]
7 juni 1864
Brief van Tine aan de heer en mevrouw Van Vloten. Dubbel velletje postpapier,
tot bovenaan blz. 2 beschreven. (Gemeentearchief Deventer; fotokopie M.M.)
Brussel 7 Junij 1864
WelEd: Heer en Geachte Mevrouw!
Dekker heeft me geschreven dat U gaarne zijn portretje wenschtet te hebben t'
geen mij natuurlijk veel plaisier doet. Eduardje zou op verzoek van Dekker met
genoegen t' zijne gegeven hebben maar t' lieve kind bezit er geen. Nu neem ik de
vrijheid U t' mijne aan te bieden. Zou U daarin een bewijs willen zien, hoezeer ik
getroffen ben, dat U mijn Dek zóó lief en hartelijk ontvangen hebt, de wijze waarop
hij over U schrijft heeft mijn hart goed gedaan, ik zie dus er menschen zijn, die
werkelijke Sympathie voor hem voelen t' geen hij zoo waard is.
Mag ook ik mij in uwe vriendschap aan bevelen en U de verzekering geven van
mijne hoogachting en dankbaarheid
UEd: dienstw Dinaresse
E:H: Douwes Dekker baronne van Wijnbergen

[8 juni 1864
Brief van Multatuli aan Van Vloten]
8 juni 1864
Brief van Multatuli aan Van Vloten. Dubbel en enkel velletje postpapier, waarvan
vijf bladzijden beschreven. (M.M.)
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Amsterdam 8 Juni 1864
Waarde Heer van Vloten, Een kort woord van dank voor de prettige ontvangst my
ten Uwent ten deel gevallen. Ik zit nu weêr op m'n kamertje aan 't water in 't
bible-hotel in de warmoesstraat, dat ik voor 18 dagen verliet met iets Jasonachtigs
in 't gemoed. Nu, myn thuisgebragt gulden vlies is de herinnering aan Uwe
vriendelykheid.
Ik ben begonnen met Uwen Spinoza, en zal heel attent lezen, maar hoe 't komt
weet ik niet, ik lees zeer moeielyk. Sedert de laaste jaren is me elke zinsnede een
tekst, en 't lykt wel of ik niet kan voortgaan, voor ik de preêk er by gemaakt heb. Dat
is vermoeiend.
Ik ben benieuwd of Gy myn portretje ontvangen hebt. Ik vond hier komende geen
brief van huis, en daarover ben ik ongerust, want ik had gevraagd of ze alle dagen
schryven wou. Dat is een pynlyke historie. Ik had zoo'n lust om te werken en vrees,
vrees, dat ik geen loisir hebben zal. Ik kan 't maar niet zoover brengen dat ik woon.
Als ik naga hoe ik den laasten tyd zwierf, begryp ik nog niet hoe ik 't weinige
deed, wat ik deed. Dit alles is nu eigenlyk geen klagt, maar een soort van
verantwoording, en een antwoord op de beschuldiging die ik myzelf doe dat ik zoo
weinig uitvoer. Om wat rust te koopen voor lezen in 't publiek, was ik uitgegaan. Ik
had daartoe een grooten tegenzin te overwinnen, en ik heb wel een beetje medelyden
met myzelf dat die overwinning zoo weinig vrucht heeft gedragen. Maar alles
zaemgenomen ben ik toch bly dat ik in Deventer geweest ben. Op de boot heb ik niet kunnen lezen omdat ik (by zeldzame uitzondering) hoofdpyn
had. 't Is een rare boot - er was geen tent, de zon was lastig, en ook beneden was 't
benaauwd. Toch ben ik begonnen aan Uwe spraakgenesis. Het spyt me dat het boek
zoo kort is, en als altyd by elke zaak die ik leer, komen tien anderen die ik geloof te
moeten weten.
Ja, zoo is het. Elk antwoord brengt 10 nieuwe vragen meê, en zoo'n ondervinding
zal zeker aanleiding hebben gegeven tot de Socratise nederigheid die zoo gek
misbruikt wordt. ‘Van d' ('t) zomer’ en ‘d' ('t) venster’ heb ik goed begrepen. Eilieve,
zy die afleiding aannemen als leid-draad tot spelling, hoe wettigen ze de z van zomer
en de v van venster?
Zou de eerste sans-culotte die venster schreef voor vengster en hemd
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voor hembd ook 'n prentje hebben gekregen van een professor in de letterkunde, als
ik van U voor 't weggooien van de doode c. h.? Zeker wel. Och, als ik 'n woord zoo
of zoo schryf, bedoel ik daarmeê geen voorgangerschap, - ikzelf kan niet goed velen
dat men 't soldaterig nadoet - ik wil maar te kennen geven dat er vryheidmoet zyn,
ook op dat terrein, en als ik - verschoold! - ‘mensch’ heb geschreven laat ik 't staan,
zooals een moeder zeggen zou tot haar jongetje: ‘houd nu je paletootje maar aan
omdat je 'm eenmaal aan hebt, maar ik zie je liever in je kiekje.’
Ongekleed? Dat is maar 'n zaak van tyd die de smaak verandert. Er zyn schilderyen
van Terborg (de parapluischilder) van magistraatspersonen met ringen in de ooren!
Misschien is 't eerste raadslid dat ter vergadering kwam zonder zulke dingen, voor
heel ongekleed gehouden.
Ik houd erg veel van etymologie, maar niet als handleiding tot orthographie. Ik
vind prettig nategaan hoe de geschiedenis der klanken en woorden (keel en begrip)
de geschiedenis der mensheid vertelt. Ik dacht dat etymologie moest antwoorden op
de vraag: ‘hoe komen we aan dat woord?’ niet op de query: hoe 't gespeld moet
worden. En zy die 't tegendeel voorgeven, kunnen niet consequent wezen. (Ik hoef
niet consequent te zyn, wyl ik juist vryheid vraag, en schryf zooals 't uitkomt à la
fortune van de pen, en 'n beetje op 't gehoor. Ook vind ik dat zelfs de diapason van
't gemoed de spelling beheerst. ‘Wie is dat schepsel? Wel, dat 's m'n tante.’ ‘o myne
dierbare moeder!’ Ik vind al die dingen selon). De etymologie-afleiders kunnen niet consequent zyn en zy moesten 't, wyl ze
dogma geven voor vryheid. Als de andere germanen mensj uitdrukken door Mensch
is die willekeurige uitspraak van de ch toch maar een onrationele weergeving van
de Sanscritse Scha ( ?) die immers overeenkomt met de Hebr. en Arab. sjien? (
) In 't hebr. weet ik 'm niet meer, en boeken heb ik niet.) Goed, maar de duitsers
spreken mensj en drukken dat uit op hun manier. Om consequent te zyn moesten ze
(wat ze niet doen) in een arab. woordenboek de ‘sch’ noemen.
Maar wy die mens zeggen, kunnen dien afgestorven klank missen, dunkt me. (Heel
aardig dat nu nog in 't hoog maleis manusjia letterlyk bewaard is.
ao(aw)rang manusjia = denkend mens
ao(aw rang) hoetan = bosch mens = aap.

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

325
En nog een opmerking als ik mag. Wie myn mens te ongekleed vindt moet zich ook
ergeren aan 't latynse ‘mens’ dat zeker van denzelfden wortel komt. Wat komen de
afstammelingen van een familie aardig by elkaêr na eeuwen verwydering!
En nu de nieuwste hypothese dat de beschaving in 't Westen heeft gewoond, vóór
ze verhuisde naar Azie! Ik ben jaloers op onze kleinkinderen die daarvan meer zullen
weten. Voor Willem om die ster te maken. Het zyn twee dubbele kruisen (# ) met 'n
verschil van 45o op elkaêr gelegd. Wil U hem dit minder pedant aan 't verstand
brengen? Ik heb eene dankbare herinnering aan de kennismaking en ik wou graag dat gy
hartelyk over my dacht. Als ik weinig werk is 't omdat ik zwerf, - wilt gy dat in
rekening brengen by uw oordeel?
Aan Mevrouw v. Vl. myn zeer beleefde groet, en een vriendelyk woord aan Uw
lieve kinderen.
Ik ben met hoogachting en hartelykheid
Uw zeer dienstwillige dienaar
Douwes Dekker
Ik heb d'Ablaing gezegd dat gy geld voor my betaald hebt. Mag ik U verzoeken de
familie Ter Gunne vriendelyk te groeten, en te zeggen dat ik zoo gevoelig ben voor
de cordiale ontvangst?

[9 juni 1864
Rekening van Multatuli in Bijbel-hotel]
9 juni 1864
Multatuli's rekening inzake zijn verblijf in het Bijbel-hotel te Amsterdam over de
periode van 12 tot en met 20 mei 1864 wordt voldaan. De bedragen met een kruisje
gemarkeerd, betreffen kennelijk de posten die buiten het gewone hotelbedrijf vielen.
(M.M.)
Dr: Debtor, debiteur.
THE OLD BIBLE
ENGLISH AND AMERICAN HOTEL

Warmoes-Straat J. 563
No. 24
Amsterdam May 1864
Mr D Dekker

Dr to H. Hardenberg.

12

Schoenmaker betaald

f x-.20

12

Briefporto

x -.40

12

2 Kup Koffy 2 Kup Tae

1.-

13

Logement dejeun

1.75
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13

Dinner & Wijn

2.-

13

1 Kup Koffy 1 Kup Tae

-.40

14

Logement dejeun

1.75

14

Dinner & Wijn

2.-

14

2 Kup Tae

-.40

14

Pakketje Betaald

x -.20

15

Logement dejeun

1.75

15

Post Zegelen

x 1.-

15

Dinner & Wijn

2.-

15

1 Kup Tae 1 Koffy

-.40

15

Brief & Pakket

x -.35

16

Logement dejeun

1.75

16

2 dinners

2.50

16

1 fl Lionelle

2.75

16

1 fl Chath. fontinelle(?)

3.50

16

4 kup Tae 1 Koffy

1.-

16

Kruyer

x -.10

17

Logement dejeun

1.75

17

Dinner & Wijn

2.-

17

3 Kop Koffy

-.60

17

Briefporto

-.20

18

Logement dejeun

1.75

18

1 dinner

1.25

18

5 Kup Tae

1.-

18

Briefporto

x -.20

19

Logement dejeun

1.75

19

Dinner & Wijn

2.-

19

4 Kop Tae

-.80

19

Briefporto

-.60

20

Logement dejeun

1.75
42.85

Servents

2.15
45.00
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Van 20 Mey tot 7 Juny
Briefporto

4.30

Wasgoed

2.05
51.35

Voldaan 9, Juny 64.
HHardenberg.
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[9 juni 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 9 juni 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 10. (M.M.)
Donderdag 9 juni
In Amsterdam terug, in den Bybel. ik verzink onder de zorgen - by wyze van
spreken. -

[13 juni 1864
Brief van J. van Vloten aan Multatuli]
13 juni 1864
Brief van J. van Vloten aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier met rouwrand,
tot het midden van blz. 4 beschreven. (M.M.)
brisons là-dessus: genoeg daarvan.
Deventer, 13 Junij 1864
Waarde D.
Ook mij is het aangenaam geweest, dat gij die Deventer reis, met hoe betrekkelijk
weinig vrucht in anderen zin, ondernomen hebt, daar zij mij uw persoonlijke kennis
heeft doen maken. Ik stel die op hoogen prijs, en hoop, zij tot een blijvende
vriendschapsbetrekking zal leiden. Lieden, die, als gij, met hun hart weten te leven,
zijn te zeldzaam, dan dat het iemand, die dat evenzeer het eenige ware en geestrijke
leven vindt, niet verblijden zou, er een enkele maal een zoodanige aan te treffen. Die
bankier van ons maatschappelijk leven - logen - kan slechts door een onverdroten
streven naar - waarheid, licht- en liefdevolle waarheid, op den duur overwonnen
worden. Daartoe echter zijn ongelukkig de meeste onzer natuurgenooten te kortzichtig
en flaauw, en doet het dan dubbel goed, eens een krachtig medestrever te ontmoeten.
Uwe vrouw heeft het bedoelde portretjen, met een allerliefsten brief gezonden, en
wij zijn er haar te meer dankbaar voor, als zij er maar één bezat, daar dat van Eduard
slechts in uwe gedachten schijnt bestaan te hebben. Ik heb haar, bij mijn woord van
dank, een portretjen van mijne vrouw, met Willem, in de plaats gezonden, dat haar
wel 't uwe niet vergoeden, maar toch eene voorstelling van uwe Deventer gastvrouw
geven kan.
Uw vrijen arbeid heb ik, natuurlijk met veel genoegen, gelezen; uwe toezegging
op bladz. 129: ‘zoodra ik goedvind’ enz. - en ‘misschien zal ik daarbij’ enz - deden
den wensch bij mij ontstaan, dat gij dat voornemen hoe eer hoe beter eens volvoeren
mocht, en een bro-
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chure of boekjen over die Rembangsche zaak en daarmeê zamenhangende dingen
uitgaaft. 't Zou voor de goede zaak op Java, dunkt mij, even weldadig, als voor u zelf
tevens niet onvoordeelig kunnen zijn, en Meyer zal het zeker met dezelfde graagte
ter perse leggen als uw tweeden bundel Ideën. Hebt gij de pen voor dezen reeds op
't papier gezet? ik herinner u aan uwe belofte omtrent de verdere geschiedenis van
den veelbelovenden Wouter.
Die spellingsvraag omtrent mensch houdt u waarlijk te lang en boven verdienste
bezig; brisons là-dessus; gij hecht aan 't al of niet voortbestaan dier ch inderdaad al
te veel gewicht, en wat uw beginsel betreft, zoo ongedwongen mogelijk te schrijven
- en te spreken - ben ik het volkomen met u eens. Ik zou daarom ook die vergelijking
van 't ongekleede eens mensen liever niet al te sterk aandringen, daar het schijnen
kon, als ik ongekleede d.i. ongedwongen menschen niet te waarderen. Stellen wij u
liever onverminkt voor, en spellen wij 't woord zoo als 't ons lusten zal, zonder er
verder een of meer andere over te verspillen. Wat uwe aanhaling van vengster, hembd,
en het soortgelijke dingsdag betreft, met deze is de verhouding juist omgekeerd; hun
g en b, thans overtollig geacht, sproten uit de uitspraak voort, en wie ze wegnamen,
waren geen sansculottes maar schriftgeleerden.
De veronderstelling eener beschaving in 't Westen, vóór die van midden Azië,
waarvan gij melding maakt, komt mij geheel uit de lucht gegrepen voor, en aan 't
een of ander brein ontsnapt, dat volstrekt iets nieuws aan den dag woû brengen. Reeds
de geschiedenis der aardvorming en wereldwording weêrspreekt haar. Middelazie
zal wel voor goed de wieg van 't beschaafde menschdom blijven, en dit zich van
daaruit, langs een dergelijke weg als die van Schleichers taalkaartjen, ontwikkeld
hebben. Voor een taalvergelijkend overzicht beveel ik u van denzelfden geleerde
zijn Compendium der vergleichenden Grammatik der Indo-germanischen Sprachen
(in twee deelen, 1862) aan. Hoe gaarne zou ik wat taalvergelijking en Spraakvorming
met u bespreken, en u daartoe wat nader bij mij wenschen; schriftelijk is dat zoo
omslachtig. Ik houd mij intusschen ook, op dit punt, voor uwe opmerkingen en vragen
aanbevolen.
Ik zou wel lust hebben bij Meijer mijn lezing over de Vrijmetselarij eens uit te
geven, en, in het woord vooraf, daarbij van Lenneps uitval in den Navorscher te
beantwoorden. Wees zoo goed hem daarover eens te vragen. Had hij er niet tegen,
dan wilde ik 't hier maar laten
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drukken, daar dit de correctie makkelijker zou maken; liefst in 12o; het zal daarin
hoogstens twee vel bedragen. - Het onderwerp is voor 't groote publiek altijd nog al
aantrekkelijk, en 't wordt tijd dat ook daaromtrent eens de eenvoudige waarheid aan
den dag komt, en die kwakzalverij een einde neme.
Na vriendelijke groete ook van mijne vrouw, steeds
van harte de uwe
Van Vloten

[15 juni 1864
Circulaire inzake lezing van Multatuli]
15 juni 1864
Gedrukte circulaire inzake een lezing van Multatuli. Enkel vel papier, aan éen
zijde bedrukt. (M.M.)
Van deze circulaire bezit het Multatuli-Museum achttien exemplaren, waarop in
totaal 56 namen genoteerd zijn, voor tezamen 157 plaatsen. Men moet aannemen,
dat iemand die zich voor 25 of 51 plaatsen opgaf, dit deed voor wederverkoop ofwel
als gift van het desbetreffende bedrag. De woonplaats van de intekenaars is vaak in
ander schrift dan de handtekening en staat in het origineel soms links daarvan.

Lezing van Multatuli.
Uitsluitend bij inteekening.
M.
Ik heb van MULTATULI de toezegging erlangd, dat hij nog eene Lezing zal
houden, mits hem te voren de verzekering worde gegeven, dat de belangstelling in
zijne Lezingen meer algemeen is, dan hem uit de geringe opkomst, vooral bij zijne
laatste Voordragten, scheen te blijken.
Overtuigd dat die geringe opkomst alleen te wijten is aan de weinige openbaarheid,
die zijn voornemen tot spreken toen heeft verkregen, en in het algemeen
Kranten-Annonces in dit geval minder geschikt achtende openbaarheid en bijgevolg
goede opkomst te waarborgen, neem ik de vrijheid U onderstaande Inteekenlijst aan
te bieden, U uit te noodigen ze tot blijk van uwe belangstelling in de Lezingen van
MULTATULI met uwe handteekening te vereeren, en ze daarna ter verdere teekening
onder uwe vrienden te doen rondgaan.
Ik heb de eer mij met beleefde groete te noemen,
UEds Dw.
R.C. D'ABLAING VAN GIESSENBURG.
Amsterdam, 15 Junij 1864.
Kalverstraat, E. 246
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Inteekenlijst
Lezing van multatuli, op nader te bepalen tijd en plaats
Namen der Inteekenaars.

Getal Entreebiljetten à f 1,- per biljet.

A.S. Kok,

1

A.C. Wertheim, Keizersgracht AA. 6

Eén

A. Hartogh, Keizersgracht z. 652

Een

C. Wertheim, Keizersgracht Y 166/67

Eén

JL Wertheim, Prinsengracht over de Stads Eén
timmertuinen W. 721.
GBClement

2

D. Pinédo

1.

ANVenes(?)

2

N.N.

één en vijftig. -

PJPenning Jr

2

RaedtvanOldenbarnevelt

2

JHLieftinck

1

Carsten

2

Doktor P: Harttenroht

één

A.G. t.V.

een

C.M. Dieperink, martelaarsgracht
koekenbakker

een

J. Brave, Wzn, Warmoesstraat

Eén

H. Wittich

Tien

Janzen

25.

J: C: Schoute Keizersgracht bij de
Leliegracht

Een

J. van der Laat
N.N. GDvE

één

N.N. PDvE

één

AItterson

tien

P Senne

1

FGunst

1

F. Wilkes

1

Edmund Risse

1
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F. Schneidewind

1

EBuchman

1

Jhr. M. Salvador

vijf

Dr. H. Verbeek E. 244

1
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GGGavere L 104 Nieuwendijk

1

Ed. W. van Raalte

1

JGvan GendtJun., Vijgendam

1.-

L. van Son van Pellicom, Buite
Leidsepoort XX 177

1.-

A.J.B.H. Nahuijs, Dam

1.-

H delaMar, Nieuwendijk H 243 ingang
Ellendigesteeg

1.-

A. Frijlink, Singel KK 9.

1.-

Dr. D.J. Coster: Keizersg. W. 460

1.-

WBrester
MHKijzer: Reguliersgr. bij Prinsengr. Z. Eén
712.
R:J:Kijzer., Weesperstraat bij de
Keizersgracht W.21

Een

Herman Polano Bij Knobel Kalverst

Een

CBWGuijkens. Warmoesstraat T. 561

Een

A. May bij Lippmann Rosenthal & Co

Een

C.H.A. Rappard Leidschegracht H.H.52 Een
F. van Nierop Jr. Keizersgr.

Een

Mr Cosman Jr Erwtenmarkt

Een

Spée

een

E.G.

een

W.J.

een

A Jorissen

een.

MATerwen

1

F. Pat

1

(onleesbaar)

1

[16 juni 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 16 juni 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 10-11. (M.M.)
Het franse citaat is ontleend aan Le coq et la perle uit de Fables de Lafontaine.
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Donderdag 16 juni.
Ik strijd letterlyk voor een dag langer uithouden, dit is geen fraze. Daarom ben ik
zoo af. Overal sympathie en nergens hulp.
's avonds, zeven uur.
... Stel je terug op den dag dat ik in den Haag niet wist waar ik heen zou. Toen
heb ik, na in Amsterdam te hebben gezien hoe 't stond met d'Ablaing een flink besluit
genomen. Nu vergelyk dat besluit
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met een sprong. In den sprong kreeg ik een slag voor de borst die my tydelyk
wezenloos maakte. Ik ben erg moe. Ik had bepaald te stryden en te winnen, dat zeg
ik nog, dat zeg ik altyd. Maar myn veldtogt is fatalement ongelukkig afgeloopen.
Denk aan de lamme uitslag van m'n lezing hier, in Zwol, de eerste in Deventer. De
2de in Deventer die ‘zoo heel mooi’ moet geweest zyn, verschafte my zoo'n sympathie
als ik zelden ondervond, en... toen ik wegging, moest ik geld leenen om myn logement
te betalen. Ga nu na dat de nood thuis al dringend was en bereken wat ze geworden
is. En ook ikzelf hier zie geen kans het langer uittehouden. Dit alles is geen laf klagen.
Weer zal ik opstaan en opnieuw beproeven, maar 't is een verklaring waarom ik my
gebroken voel. Overal ontmoet ik sympathie, en nergens schynt men de woorden te
begrypen toch zoo vaak en zoo eenvoudig geformuleerd: ‘myn gezin lydt gebrek, en
dat drukt me. Ik woon niet, en dat belet me te werken.’ Is dat domheid, onwil,
gemaakte doofheid. De joden namen ten minste de moeite hun profeten dood te
gooien. Hier laat men ze sterven. Je hebt geen begrip van dat volk. In Deventer liep
men uit om my de weg te wyzen als ik dwaalde. Er was eerbied in toon en houding,
en... je weet de rest.
Hier heb ik 't nu heel moeielyk. Te werken heb ik veel, maar ik beken dat ik
verademing noodig heb. Ik ben angstig over thuis.
In Deventer zaten (naar ik later hoorde) de dames gekleed om by m'n voordragt
te komen. Maar voorzigtigheidshalve zond men eerst iemand uit om te zien of er
andere waren. Zoo wachtte de een op de ander, maar niemand kwam. Onder'shands
kreeg ik allerlei boodschappen ‘dat men zoo graag zou gekomen zyn.’ Er is een
komieke tegenstelling tusschen myn financieel tobben en de sympathie overigens.
Daar is iets bitters in. 't Is als de kip die 'n parel vond ‘mais le moindre grain de mil
serait bien mieux son affaire.’
Bovendien hier in Holland gaat het gelaster zyn gang. Men obstineert zich te
vertellen dat ik Everdine zoo mishandel. Dat is een venynig wapen. Want begryp
goed, 't is niet dat ik my dien laster aantrek op zichzelf, maar het breekt myn invloed.
Wie gelooft dat ik slecht voor Everdine ben kan geen waarde hechten aan myn
woorden, en elke elan van geestdrift bezwykt voor zoo'n verdenking. Eer ik nu zoo'n
préjugé overwonnen heb is de geestdrift gebroken. En toch ware dat alles niets als
ik materieel maar werken kon, en zeker-
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heid had te kunnen blyven werken. Ik heb veel in myn hoofd maar kan aan niets
beginnen omdat ik onzeker ben over verblyf.

[19 juni 1864
Brief van Multatuli aan Van Vloten]
Waarschijnlijk 19 juni 1864
Brief van Multatuli aan Van Vloten. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
De twee versregels zijn ontleend aan een vertaling van Tollens naar Matthias
Claudius.
Zondag morgen
Waarde heer van Vloten, Ik dank U voor uwen vriendelyken brief. Ik zou eer
geantwoord hebben, maar myn vrouw en kinderen lyden gebrek en dat maakt
verdrietig. Ik weet by ondervinding dat dit verdriet meestal zoo weinig begrepen
wordt, dat ik er maar niet veel van zeggen zal, en ik haal 't dan ook maar aan als
verschooning voor 't uitstellen van myn antwoord.
Ik vind het lief van U die portretten gezonden te hebben, maar 't verwondert my
dat myne vrouw me niets meldt van de ontvangst. Zoodra ik haar schryven kan, zal
ik er naar vragen.
Ik dank U wel voor uwen Jezus van Nazareth. Dàt, en 't iets over arbeiders
vereenigingen heb ik gelezen. Uw Spraakwording uwen Spinoza en de Darwinse
theorie toegepast op den groei der taalplanten, bestudeer ik. Altans, - och ik ben wat
gedrukt.
Ik verwacht iets als: qui trop embrasse mal étreint. - Nu, dat is by my niet waar.
Ik breng alles in verband, en ontcyfer 't makkelykst als ik veel données heb. In
cryptographie is dit aangenomen, en men loochent (of ignoreert) die waarheid in 't
pogen om de hieroglyphen der natuur te lezen. Alles raakt aan alles, en ik vind dat
Schleicher's toepassing der ‘wetten van wording’ op de taal, zoo natuurlyk eenvoudig
is dat velen haar voor gezocht en onwaar zullen houden. Ik heb Darwin niet gelezen,
en wil dat niet - altans nog niet - juist omdat ik geloof op de weg te zyn om de
éénvoudige wet...
‘Wet’ deugt niet. Wet doet denken aan vooruitbepaling en reden. Er zyn geen
redenen, er zyn slechts oorzaken.
Welnu, ik geloof op weg te zyn om de éénheid aantetoonen van de oorzaken, die
alles in beweging brengen. Alles! Het groeien van 'n plant, het verwisselen van b in
p, het waggelen van ons bolletje om z'n as, het schreien van 'n kind, het lamme drama
der wereldgeschiedenis, alles, alles, alles! Tot den ellendigen staat van myn pantalon
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toe, die me dwingt thuis te blyven schoon een wandeling goed voor me wezen zou.
Er worden nu en dan gastmalen aangerigt waarby één grondstof tot zoo velerlei
geregten is omgeknoeid, dat de gasten meenen zich te verlustigen in verschillende
spyzen. Nu zoo fopt ons de arme, ryke natuur. Arm in gegevens, ryk in
verscheidenheid van voortbrengsel, en zeker lacht ze ons uit als we een croquetje
voor iets anders houden dan de taart.
Ik geloof dat de wysgeer juist andersom moet doen dan de geleerde, in dit opzigt:
dat hy het bene distingere geheel laat varen, wat vakken aangaat. Ik meen zóó: Voor
de kennis der geschiedenis van het zyn (ik ontwyk expres 't woord wet) mag hy niet
afscheiden botanie, zoölogie, astronomie, anthropologie, taal, zeden, wetten, kortom...
alle miën en logiën zyn ééne studie. Alleen den ambachtslui is 't geoorloofd (en
nuttig) door verdeeling van arbeid, zich te volmaken in 'n onderdeel. Is 't niet zoo?
De advocaat ‘doet’ in regten. De geneefse werkman maakt radertjes, Thorbecke
staatskunsten (staatskunst is 'n woord van hèm), &c. De fabriekheer en de filosoof
zullen zeker moeten overzien hoe die regten behooren te leiden tot regt, hoe van die
radertjes &c een uurwerk, en van die kunstjes iets kan worden zamengesteld dat
gebruikt kan worden met voordeel voor 't mensdom. Hoe ik er toe kom dit aan U te schryven? Och om de bontheid uwer (en myner)
bemoeyingen (Jezus, arbeidersvereenigingen, taal, maçonnerie, Spinoza.) Ik heb Spinoza zeer lief, maar - maar - och ik ben jaloers! Wat 'n rust! Wat 'n loisir
om te arbeiden! Als ik dat bedenk vind ik dat i weinig heeft uitgevoerd.
En is 't niet een beetje 'n fout van hem dat hy (ter bekorting, ik weet wel, maar 't
verlokt tot wanbegrip) telkens het woord ‘God’ gebruikt?
Stel dat Santa Clara likdoorns geneest (ik wou dat het waar was want ik heb er
veel last van) mag dan de pédicure die pleisters geeft in plaats van die heilige, die
pleisters Santa Clara noemen? Is dat niet 'n deurtje openzetten voor hen die de heilige
Clara willen laten voort-fungeren. Franchement, ik geloof dat Spinoza niet van god
afwas! In een noot zegt gy ‘men weet wat hy hieronder verstaat.’ Nu ik vind
hierendaar god aangehaald op 'n wyze die ik niet kan verklaren dan door’
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te denken aan een persoon, een wezen. Gy noemt Spinoza een dóórdenker. Ik geloof
U in dien zin, dat hy den moed en eerlykheid bezat om niet terugtedeinzen voor
eenige conclusie. Maar dóórdenken in beteekenis van denken tot den laasten slotsom
toe, geloof ik niet dat hy gedaan heeft. Ik beweer dat hy daartoe te vroeg gestorven
is.
Op pag. 54 van Uw werk in z'n brief aan Albert Burgh, op pag. 178 & 179, en op
veel plaatsen, wordt heel duidelyk gedoeld op een persoon-god. Het komt my voor
dat Spinoza bleef gelooven aan iets waarvan hy zelf de onmogelykheid inzag. Dit
heb ik tegen zyn ‘dóórdenken.’ Maar ik vind hem zoo moedig en eerlyk, dat ik 't
toeschryf aan tydgebrek, niet aan lafheid of valsheid.
Alle dingen bestaan uit de som van hare eigenschappen.
God bestaat uit de som der eigenschappen a, b, c, d, &c.
- Maar - eilieve - de eigenschap a kan hy niet bezitten, laat ons die aftrekken van
't geheel. Goed.
- En b... idem.
- En c... idem.
- En d... idem.
Kortom, na 't heele alfabet te hebben afgetrokken, sterft Spinoza. En hy had geen
tyd voor deze conclusie:
‘Na 't wegcyferen van al de eigenschappen die god zouden daarstellen, blyft er
over... geen god.’ Een schip bestaat uit romp, staand want en loopend want.
Ziedaar een schip onttakeld. Het loopend want is er afgenomen: rest... iets.
Neem 't staand want er uit: rest... iets.
En redeneer den romp weg: rest... niets.
Is 't niet zoo? Zoodra ik wat loisir heb lees ik Uw Spinoza weêr, en anders. Nu geldt myn indruk
nog niet. Ik lees heel moeielyk en dat wordt hoe langer hoe erger.
Maar wel heeft 't my getroffen dat Spinoza eene eigenaardigheid heeft in
uitdrukking die ik weervind by mezelf. Soms is dit letterlyk, vooral waar i beelden
gebruikt. Zyn zoeken naar waarheid door 't overbrengen van abstracte begrippen in
meetkunstige voorstellingen, begryp ik zoo goed. Niet als verdienste (daar is 't te
nietig voor) maar als bydrage tot de gelykheid in soort van redenering, maak ik de
opmerking, dat ik in 1842 iets wat ik nu petitio... actionis noemen
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zal, kwalificeerde als hy: ‘'t Smeden van een hamer om te kunnen smeden.’ Zeker
ben ik van Spinoza's familie en heb ik vaders neus niet regt,
'k heb toch een hart als hy. -

Och, m'n heele omhaal over zyn blyven hangen aan god had ik immers kunnen sparen.
Gy zelf zegt het, pag. 135. Maar ik vraag u dit: geeft het noemen van god alleen
aanleiding tot verwarring? Of is 't niet duidelyk hier en daar een blyk dat Spinoza
zelf nog in de war was? Ik geloof dit laaste, en daarin vind ik gaping of stilstand in
zyn doordenken. Beminnelyk is hy! (mooi... na gezegd te hebben dat ik van z'n familie ben!) Ik ben
naar de houtmarkt geloopen. Och daar liep alles heen en weer als in Nahum 11 v 4.b.
Niemand dacht aan hem. Als ik in den Haag kom, ga ik daar ook ter beêvaart naar
de huizen waar hy woonde. Ik heb Meyer gezegd, dat gy uw lezing over de metselary &c. by hem wilt uitgeven.
Natuurlyk wil hy dat gaarne doen. Maar ik heb u iets te zeggen over maçonnerie.
Myn walg van dien boel is zoo groot als 'n walg wezen kan. Dat hoef ik niet te
verzekeren. Ja grooter nog dan de Uwe kan zyn, niet wyl ik er meer van weet dan
gy - dat is zoo niet - neen, maar omdat ik er meer van bywoonde. By gelyk oordeel
heb ik nog meer indruk. De metselaars ‘cant’ beleedigde myn smaak zoo dikwyls.
Hoe vindt ge nu den overgang als ik zeg: dat ik hecht aan maçonnerie, dat ik er
heil van wacht, dat ze volgens my geheel in de natuur ligt (ja, dat ligt alles.) dat ze
een geneesmiddel aanbiedt, - en 't éénige! - tegen alle maatschappelyke kwalen! Nu,
dit alles beweer ik. En ik wil er gaarne met U over spreken of schryven. De
maçonnerie, welker geschiedenis gy naspoort, is een verrotte boêl. Maar 't grondidee
is zoo oud als zwakte aan één kant, en onwettig of onredelyk gezag aan de andere
zy - dat is zoo oud als 't menselyk geslacht. De dieren die hun indrukken niet regelen
tot gedachten, hebben geen maçonnerie, maar een der eerste gevolgen van 't wèl
regelen dier indrukken is zamenwerken. Zoodra ik werken kan, wil ik proberen die
natuurlyke wyze van werken intevoeren tussen eenige gelykgezinden. Als ik slaag,
zal 't ontaarden. Welnu, dan zullen er buiten dat verbond zyn, die als gy nu van de
oude vrymetselaars zeggen: 't is een verrotte boel, pereat! Dat is goed. Maar d'ici-là,
is er veel te doen.
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Ik verzoek U - tenzy ge 't toch wildet - in uw refutatie van Van Lennep - niet te doelen
op de natuurlyke maçonnerie. Ik vraag dit juist omdat ik er werk van maak, en 't niet
wou laten ébruiteren. - Gut ik begryp niks van Uw ‘tot zoover is alles juist’ op pag.
12 van uwen Jezus van N.! En ook niets van ‘de groote Paulus’ op pag. 16. Ligt het
aan my?
Ja, schryven is omslagtig. Dat vind ik ook. Nu, - spreken? Wanneer? Hoe? Ik kan
niet in Deventer komen. Dus al die dingen maar laten liggen? Soit. Maar dit constateer
ik dat ik die twee dingen niet begryp. En ‘Jezus’ liefde-leer? Ik vind er noch leer in
noch liefde. Ik ken noch erken liefde buiten de waarheid. Leugen geven is iets kwaads
geven = haten. En leer? lieve hemel, waar is die? Of kan ik als Yankee doodle de
stad niet vinden because he saw so many houses? Nu, ik vind de stad van ‘Jezus'
leer’ niet. Wel erken ik hier en daar een huis te zien. Zyn philippica tegen de professers
van zyn tyd is schoon en dapper (wat 'n styl, heerlyk!) Een paar gelykenissen vind
ik... lief, maar in de toepassing onjuist. Neem echter aan dat ik dit mis heb, constitueert
het een leer? Over de meeste belangryke punten van mensenpligt, mensengeluk (ja,
dat is één) heeft Jezus niets gezegd, of iets zoo verwards dat het zwygen waarlyk
beter zou geweest zyn. - O Jezus was geen wetboekschryver, geen schools
zedemeester, geen systeem maker...
- Goed. Maar wat was-i dan?
Ik zeg dat de geloovers zoo dom niet waren Jezus te maken tot godszoon en
wonderdoener - zonder dàt blyft er waarlyk niet veel over. De zoogenaamde moraal
van 't Christendom vind ik leelyk, en als ik een wonder had bygewoond, zóó dat ik
niet kon denken aan goochelary of biologie of verbystering, - pour tout de bon een
wonder, - dan nog zou myn eenige indruk wezen: wat is 't jammer dat die man niet
nòg 'n beetje knapper is, en duidelyk spreekt over 't goede! Dàt wonder hebben de
bybelmakers hem nooit laten doen. 't Is dan ook moeielyker te verzinnen dan
water-wyn, of varkens-wedloop! Ja, schryven is omslagtig en vervelend. Ik heb 'n hekel aan schryven. Als men
alles toelicht, wordt men lankdradig. En korte stellingen, los nêergegooid, klinken
tranchant. Nu, ik meen by alles: ‘'t komt me zoo voor!’ (Idee XVIII, en, ergens anders:
ik heb geen tyd om nederig te schynen) Een taal-aardigheid. Dichters, kinderen en volkeren in de kindsheid
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scheppen beelden in de taal, en later gebruikt het volk de woorden die beeldspraak
bevatten, weder in eigenlyke zin. (ook dit geldt voor andere dingen dan taal, niet
waar?) Nu, ik zat in 'n trekschuit naar Muiden, en hoorde daar een schipper zeggen:‘ik
permitteerde 't niet... zoo'n jongetje op den bok (van 'n wagen)... 't is
onverantwoordelyk... Zoo'n kind heeft nog geen vooruitzigt en geen achterdocht.’
Is dat niet aardig?
Dàt noem ik renaissance! Laast zag ik 'n metselaar een balk stutten met z'n rug zoo gaat het in den Kreislauf! eerst heloot, dan cariatide, dan weer heloot, enz. enz.
enz. zonder eind! Myne kleine meid noemt vomeren: uitslikken. Kan 't beter? En Eduard - O die
maakt drames, prachtig! (Denk niet dat hy een knap kind is, hy is buitengewoon
onwetend. Nonni is knapper, en toch niet buitengewoon. Er ligt misschien pretentie
in myn blydschap daarover. Net of 't vreemd is dat ze niet knap zyn. Nu, ik ben bly
dat ze van waarheid houden. By de ‘mooiste’ vertelling vraagt Edu droog: is 't waar?
Zoo neen, dan is hy niet te bewegen tot aandacht. Ik leer veel van die kinderen. Ik
wou zoo graag dat ge in Brussel kondet komen en daar myn troepje bezoeken. Ik
durf zeggen dat er iets reins in onze woning is, en ik geloof dat gy ons zoudt lief
hebben na dat bezoek.
Ik groet U en Uwe vrouw hartelyk, en ook de lieve kinderen.
Douwes Dekker
Ik hoef immers niet te frankeren? Ik heb waarlyk niets.

[23 juni 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 23, 25 en 26 juni 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 11. (M.M.)
Donderdag morgen 23 Juni '64
Ik heb 't heel moeielyk, mimi. Heel erg; dat is alles wat ik op 't oogenblik zeggen
kan. Hoe ik 't maken zal weet ik niet... Myn toestand te beschryven is onmogelyk.
Wanneer ik dezen verzend weet ik niet. Ik heb geen zegeltje en geen geld. Och 't is
zoo bitter! En myn kleeren! En myn logement! En t'huis! En alles!! Ik ben erg gedrukt
en byna gebroken.
Zaturdag 25 Juni.
Je zult ten minste zien dat ik je alle dagen geschreven heb. ik lyd vreesselyk.
Schetsen van myn toestand repugneert me.
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Zondag.
Ik begryp niets meer, en beken dat ik suf ben. Hier in 't logement loopt het ook op
't laatst. En thuis! Al sedert 12 dagen schreef ik niet naar huis! Ik heb niets te schryven
dan ellende.

[28 juni 1864
Brief van J. van Lennep aan d'Ablaing]
28 juni 1864
Brief van J. van Lennep aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Dubbel vel
postpapier, waarvan éen bladzijde beschreven. De in de brief genoemde bijlage is
een enkel velletje postpapier aan éen zijde beschreven. (M.M.)
Het tweede verzoek van d'Ablaing is blijkbaar geweest de vraag om van de Max
Havelaar een volkseditie te mogen uitgeven.
Aan de firma RC. Meyer.
WelEd Heeren
By terugkomst in de stad vond ik een missive van u betreffende Den Max Havelaer,
waar ik tot heden op verzuimd heb te antwoorden, als zijnde die een wijl in 't
ongereede geweest. Wat het eerste verzoek betreft, om namelijk uit den Max Havelaer
de episode over te nemen van Saïdhah, ik heb daar wat mij betreft niet tegen, zoo de
Heer de Ruyter er ook geen bezwaar in maakt.
Ten opzichte van het tweede verzoek is 't een gandsch andere zaak en zoû ik daarin
niet kunnen treden zonder verloochening van mijne beginselen. 't Is 't zelfde verzoek,
dat mij in der tijd door den Heer D Dekker gedaan is en dat aanleiding tot onze
procedure gegeven heeft. 't Verwondert mij alzoo, dat hierop wordt terug gekomen.
Het tegenwoordige adres van den Hr Dekker niet kennende neem ik de vrijheid
bijgaande hier bij in te sluiten, met vriendelijk verzoek, hem die wel te willen doen
geworden; terwijl ik de eer heb, hoogachtend te zijn
Uwdvdienaar
Am. 28 Junij 1864
JvanLennep.
De Heer E. Douwes Dekker ontvangt hierbij, in een assignatie op de Heeren P.E.H.
Praetorius en Zn de som van f 65.47 zijnde het bedrag van het hem competeerende
wegens verkochte Exemplaren van den Max Havelaar gedurende den jare 1863. van
ZEdDvDienaar
JvanLennep
Amstm 28 Junij 1864.
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[28 juni 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 28 en 30 juni 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 11-12. (M.M.)
Dingsdagavond. 28 Juni.
Er is een sterkte van geest noodig om niet te denken aan een noodlot dat ‘verbolgen’
is. Nu, ik heb die sterkte wel, maar begryp toch hoe men er toe komt om bygeloovig
te worden. Zoo'n aaneenschakeling van verdriet, er is geen eind aan. Ik heb nog geen
zegeltjes, en kan nog niet verzenden... Och, waar is de tyd dat ik zoo prettig lange
brieven schreef over alles! Zoo kort geleden nog. En nu, nu word ik door niets
beheerscht dan zorg. Alles wordt daar door bedorven. Neen alles niet... Ja, ik denk
veel aan Tine en de kinderen, heel veel. Het drukt me en benevelt me, en ik heb
oogenblikken die me in een toestand brengen zooals ik schetste in de MB.
Krankzinnigheid is 't niet, want ik kan 't nagaan en ben heer over myn gedachten.
Maar wel voel ik hoe de heerschappy kan ontsnappen aan een ander. Ik weet hoe
men gek wordt, zooals ik weet hoe men zich voelt als men verdrinkt. Dat heb ik...
'n paar maal ondervonden.
Ik peins me suf en 't helpt niet.
Donderdag 30 Juni.
Ik ben den heelen dag bezig met zoeken naar een verblyf. Ik ga den bybel uit en
zal belanden by Meyer op een zolder.
Je ziet hoe ik zwerf! Wees niet moedeloos, ik ben 't ook niet.
myn adres is: Librairie etrangère Kalverstraat 246.

[juni 1864
Multatuli verhuist naar de ‘zolder’]
Eind juni 1864
Multatuli verhuist naar de zolder boven de zaak van de firma Meijer, Kalverstraat
E 246.

[Bijlage Mededeling van Mimi over de verhuizing]
Bijlage
Mededeling van Mimi (Brieven VII, blz. 27; Brieven WB VII, blz. 21). De gegevens
over de Dageraad zijn niet in alle details juist en hebben deels ook betrekking op
een iets latere tijd.
Volgens de hotelier van het Bijbel-hotel kon zijn kamer voordeliger aan een ander
worden verhuurd, aangezien Multatuli geen wijn aan tafel dronk en dus te weinig
verteerde:
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nu, toen Dek verdrietig daarover by Meyer binnenkwam, en een en ander vertelde,
zonder eigenlyk op hulp te rekenen, zei deze:
- 't Is jammer dat ik je niet aan een verblyf kan helpen.
- Ja, zei Dek, kon ik maar op dien zolder van je slapen en had ik er maar een tafeltje
om aan te schryven, dan had ik althans geen zorg meer voor de logementsrekening.
Deze uiting kwam eenige leden van de Dageraad ter oore, zoo ik my niet vergis
destyds een vereeniging van meest ongeletterde lieden, en waarvan Meyer toen lid
of president was. Multatuli had er een paar maal, zondags morgens, gesproken. Daar
de vereeniging arm was, deed hy het zonder vergoeding. Het was dan telkens zeer
vol, het publiek luisterde met vereering, en nooit was hy welsprekender dan tegenover
die eenvoudige lieden, in wier midden hy gevoelde ‘dat zyn woorden op willigen
bodem vielen.’
In het bestuur van die vereeniging was ook Huisman, een vroegere
kathechiseermeester, en Christiaans, ik meen een timmerman. Toen deze en eenige
andere goede menschen nu hoorden, dat Multatuli wel op Meyer's zolder zou willen
wonen, schoten zy als handswerklieden met elkaar voor hun rekening een paar kamers
van die zolder af, en die verwden ze, en plakten er papier op, en zoo maakten zij
voor Dek een paar vriendelijke vertrekjes gereed. Meyer zette er de noodzakelykste
meubels in: een tafel, een paar stoelen en een bed. Dek was den koning te ryk, dat
hij een plaats had waar hy zou kunnen werken, en waar niemand hem om geld zou
manen! Bovendien was hy ingenomen met het zolderkamertje. Het gonsde er van
het menschengewoel beneden, maar dit hinderde hem niet, en ik herinner my dat hy
eens zeide, vol animo voor zijn werk: ‘Niet waar, wat 'n eigenaardig denkbeeld hier
te zitten boven al dat gewoel op myn zolderkamertje, en dan van hier uit myn Ideen
in de wereld te strooien.’

[30 juni 1864
Rekening van Multatuli in Bijbel-hotel]
30 juni 1864
Rekening van het verblijf van Multatuli in het Bijbel-hotel te Amsterdam over de
periode van 18 tot en met 30 juni 1864. (M.M.)
De rekening werd bij d'Ablaing van Giessenburg ingediend op 5 juli 1864. De
ingeleverde rekening van f 48.- is niet teruggevonden.
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Mr D Dekker

18

Ingeleverd Rekening

Dr to H. Hardenberg.
f 48.-

19

Logement dejeun

1.75

19

1 Kup Tae 1 Kup Koffy

-.44

20

Logement dejeun

1.75

20

1 dinner 1 Kup Tae

1.70

21

Logement dejeun

1.75

21

1 dinner 1 Kup Koffy 1
Tae

2.10

22

Logement Dejeun

1.75

22

1 dinner 1 Kup Tae

1.70

23

Logement dejeun

1.75

23

1 dinner 1 Kup Tae
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24

Logement dejeun

1.75

24
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25
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27
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28
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28
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29
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30

Logement dejeun

1.75
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the Servants

240

Briefporto
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f 96.00
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[2 juli 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 2 juli 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 12-13. (M.M.)
Zaturdag morgen
... Ik zie myn kamer met liefde aan. Bedenk eens hier zal niemand my wegjagen.
Ik kan hier werken.
Ik heb kleeren en zekerheid dat ik zal kunnen werken.
Ik ben opgeruimder, en was gister erg gebroken van de reactie. Ik zal kunnen
werken, en dat moet ik om by je te komen. Ik ben opgetogen! Ik zit hier kalm en
zonder angst voor wegjagen. Nu kan ik werken en dan is alles goed.
Stoor je niet aan 't woord ‘zolder’ in myn vorigen. Ja 't is een zolder, maar kalm.
't Zit er op dat ik dien zolder lief kryg.

[3 juli 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 3-5 juli 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 12-13. (M.M.)
minister van kolonien: Isaäc Dignus Fransen van de Putte (geb. 1822).
Zaturdag 1 uur.
Myn brief is op de post, en nu thuis komende vind ik de timmerlui op myn zolder.
't Is uit bestwil om hem bewoonbaar te maken. ik zal er goed kunnen zitten, maar op
dit oogenblik word ik weggetimmerd.
Zondag morgen 10 uur.
Vandaag hoop ik een beetje rust te hebben, omdat het Zondag is. Er wordt hier
overal getimmerd, gemetseld, geschilderd.
... Ik heb zoo'n hoofdpyn en geen lust in schryven. Ik heb wat veel geleden den
laatsten tyd dat is het. Het komt weer by, dat is altyd zoo.
Maandag 4 July.
Mevr. d'Abl. doet wat ze kan. Ze wil gedurig myn zolder opknappen, maar ik wou
alles maar zoo laten. Ik zit hier zeer goed, en ik denk dat ik hier prettig zal werken
en veel uitvoeren. Als ik werken kan, kan ik onbegrypelyk veel bereiken, dat zal je
zien. Niet te kunnen werken is eigenlyk myn eenige klagt. En als 't kan, ben ik
opgeruimd ook.
Om wat gêne te verminderen heb ik doorgedreven dat ik in een restaurant eet. Dat
doe ik om 100 redenen liever. Van middag ben ik al begonnen.
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Dinsdag 5 Juli.
't Is een parti pris in Holland om my te ignoreeren. Je hebt nu pas myn Vry-arbeid
gelezen. De uit Indie terugkeerende heer Stieltjes zegt in een werk over de spoorwegen
waar hy den zoogen. Vry arbeid aan haalt:
‘Daar natuurlyk iedereen de beide stukjes van Multatuli over Vryen arbeid gelezen
heeft, zal 't niet noodig zyn verder over dit punt uittewyden. Myns inziens is daarin
de zaak zoo duidelyk uiteengezet dat zy geen verdere toelichting behoeft.’
Helaas! Holland heeft die duidelyke uiteenzetting beantwoord door een vry-arbeider
(iemand die in 11 jaren 3 millioen heeft weten aftezuigen van den javaan!) aantenemen
als minister van kolonien. Is 't niet verdrietig? Ze willen geen waarheid voor er magt
achter ligt om te dwingen.
Straks moet ik uit naar een lezing van Salvador. O, een gemeen idee moet je
volstrekt niet van hem hebben. Hy is juist zeer (al te) fatsoenlyk. Maar vervelend is
hy wel. Die lezing van van avond gaat in zekeren zin my aan. Salvador wil spreken
over den politieken toestand en de mensen wyzen op Multatuli's derde party. Den
laatsten tyd heb ik veel met Salvador te doen gehad. Brieven met betuigingen van
sympathie - o - nooit zoo van een man. Maar daarby blyft het. Ik heb 'm gezegd dat
ik misselyk was van sympathie. Hij is toch geloof ik eerlyk, maar zyn intelligentie
valt op 't kleine. Als ik hem bewegen kon tot wat ruimer blik, ware hy te gebruiken.
Nu vrees ik van niet.

[5 juli 1864
Brief van Hardenberg aan d'Ablaing]
5 juli 1864
Brief van H. Hardenberg aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg inzake de rekening
van Multatuli in het Bijbelhotel. Enkel velletje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.)
Voor de rekening zelf zie 30 juni 1864.
Waarde Heer Meyer!
Volgens afspraak, zend ik U hier de Rekening ten laste van den Wel-Edele Heer
D Dekker - Daar ik in de Volgende Week voor Eenige tijd naar Aaken gaan, en ik
gaarne alles op Orde wil hebben Zoo heb ik hier bijgedaan Wissel Zegeltje, Vuld U
nu de tijd van betaling in, dien U begrijpt den WelEd Heer D Dekker Zal verkiezen,
dan is dit Eene afgedane zaak. -
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Morgen zal daar wel Even om zenden;
Met achting
Ued Dw Dienaar,
Dingsdag 5 Julij 64.
HHardenberg

[6 juli 1864
Brief van d'Ablaing aan Hardenberg]
6 juli 1864
Brief van R.C. d'Ablaingvan Giessenburg aan H. Hardenberg. (Kopieboek 3, blz.
5. M.M.)
6 Julij
Den Heer H. Hardenberg
ZED.
WEd. Heer
Met referte tot onze afspraak heb ik de eer U het van u ontvangen wisselzegeltje
in blanco terug te zenden.
Ik heb u reeds de verzekering gegeven en geef u bij dezen nog eens de verzekering
dat ik zorgen zal dat u de betaling geworde van hetgeen de Heer E.D. Dekker u
verschuldigd is. Er is echter niet over tijdsbepaling tusschen ons gesproken, en ook
kan daarover tusschen ons geen spraak zijn. De Heer D. immers is ambtenaar noch
rentenier; hadde hij vaste revenuen, dan zoude hij zelf de zaak met u hebben kunnen
beeindigen door u eene aanwijzing te geven op zekeren termijn betaalbaar, en dan
was de morele garantie, die u mij gevraagd hebt, overbodig.
Tot uwe geruststelling diene, dat ik alle reden heb te veronderstellen de zaak
spoedig met u te terminéren: hetzij door oogenblikkelijke voldoening, of in alle
gevallen door eene feitelijke borgstelling van mijne zijde met vaststelling van eenen
termijn van aansprakelijkheid. Ik heb de eer mij na beleefde groete te noemen UEDw.
Dr.
R.C. d'Ablaing van Giessenburg firma R.C. Meijer

[6 juli 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 6 juli 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 13-14. (M.M.) S & MB: Sietske
Abrahamsz en Minnebrieven.
Voute: zie P. Spigt, Keurig in de Kontramine (Amsterdam 1975) blz. 7 en blz. 233.
Woensdag.
Gister avond voordragt van Salvador. 't Was hier en daar mooi, maar 't geheel was
slymerig. Goeds was er in om 't volk optewekken. Hy
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heeft wel op my gedoeld maar me niet genoemd. ‘Vroeger sloeg men de mensen die
ons in de weg stonden 't hoofd af, nu doodt men ze geestelyk door laster,
verdachtmaking, etc.’ Hy behandelde dat heel goed. Ja, mooi zelfs.
Er is roering in my en buiten my. Nog heb ik veel kleine bezwaren die me erg neer
houden, maar ik voel beweging.
Woensdag avond 8 uur.
S...! Ja ik hield veel van S, en nog. Ze is flink en trouw. Toen ik je 't eerst
antwoordde op je vragen omtrent haar, heb ik gezegd: nest. Ja, komiek, omdat je 'r
tweemaal op terug komt. Daar ben je heelemaal een meisje ('t is geen verwyt, hoor.)
Nu zal ik je zeggen (zoo precies als 't kan) hoe 't verband is tusschen S & MB. Een
dichter schept niets, hij voegt zamen en regelt. Hy brengt vlam aan de feiten die de
buitenwereld hem aanbiedt. (In lager orde noemt de artiste dat 'n model.) Als hy nu
een Venus schildert laat hy poseeren die voor de arm, die voor taille, die voor gelaat
(of voor een gedeelte van 't gelaat) enz. Ieder die gezeten heeft voor model heeft hem
een deel van 't pitje geleverd waarom zyn feu sacré zich kronkelen moet. (Si feu
sacré il y a!) en toch is dat geleverde niet voldoende: De artiste moet zwanger zyn
van indrukken, die hy (sins jaren misschien en niet meer aantewyzen) opving. Daar
ik heel attent let op wording, weet ik eenige dingen precies te boeken. Droogstoppel
heb ik van den koffimakelaar Voute, plus m'n ondervinding van de holl. natie. Voute
is niet droogstoppel - ik ken den man niet, en zag hem maar uur aan tafel - hy
preteerde zich tot ruw model, outlines.
Ieder ontvangt indrukken, bewust of niet. Zelfs in den slaap voel je pyn, ruikt men
brandlucht, hoort kloppen enz. maar... je weet ze niet te verwerken, je kunt ze niet
beoordeelen, noch regelen.
Wie indrukken opvangt kan ze rangschikken tot bloem, of tot vrucht. De poeet
maakt er bouquetten van, de denker Ideen. En wie 't beide is brengt bloemsel in de
denkbeelden, en Ideen in z'n ruiker. Maar in allen geval moeten de indrukken zuiver
opgevangen worden en harmonisch bewerkt; er moet waarheid zyn in de applicatie.
Daarin is poezie één met wysbegeerte. (ik geloof dit het eerst beweerd te hebben. 't
Zal dus wel een paar eeuwen duren voor men 't weet.)
Ik heb je al gezegd dat een chanteuse in Brussel my de compositie
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van Saïdjah ingaf. (niet de feiten! Die had ik medegebracht van Lebak!) neen, dat
zachte. Ze heette Estelle. Maar ik heb haar nooit gesproken. Ook wilde ik dat niet,
en de stumpert weet niet dat ik muziek van styl putte uit haar gelaat. Een mugje, een
stofje kan 't sprietje zyn waarom zich de gedachte wikkelt, ja een toon, een reuk, een
nietsje. Je weet het wel, mimi, jy die zoo gevoelig bent, jy die zoo vatbaar bent voor
't opvangen van indrukken, al analyseer je niet zoo pedant den verderen loop. Nu,
dat kan ook niet altyd, ja zelfs meestal niet. De indruk is oneindig en de uitdrukking
beperkt. Als ik eens wat rust heb ga ik de mecaniek der luchtgolving bestudeeren,
ik wou muziek componeeren. Dat is ten minste iets gewonnen in onze armoedige
wyze van uitdrukking. Nu, S. bracht me dikwyls een ‘pit’ aan. En alle artistes zyn
(als vrouwen, dat ís zoo) dankbaar voor bevruchting. In den zin zoo als ik nu bedoel
schynt er een fluide te bestaan tusschen model en artiste, vooral wanneer 't model
dan een beste, hartelyke, trouwe meid is, zoo als S. -

[8 juli 1864
Advertentie inzake voordracht van Multatuli]
8 juli 1864
Advertentie in het Algemeen Handelsblad van 8 juli 1864.

Voordragt van Multatuli.
Uitsluitend bij inteekening.
De Lijst tot Inteekening blijft slechts weinige dagen gedeponeerd bij
De Firma R.C. MEIJER,
AMSTERDAM, 7 Julij 1864.
Kalverstraat, E, 246

[13 juli 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 13 juli 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 14. (M.M.)
Woensdag morgen 13 Juli 64.
Gister avend politieke voordragt van Salvador, en van avend moet ik spreken. Het
lokaal is goed maar 't resonneert een beetje. Ik zit nog erg bezet met myn voordragt,
ik weet nog niet wat ik zeggen zal en voel niets. O 't is me zoo'n bittere taak dat
spreken voor een beetje geld. Bragt het zooveel op dat ik wat royaal kon voldoen
aan al de
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dingen die dringend zijn, dan zou dat my lust geven en ook ideen. Maar nu is my
alles zoo lauw.
... Salvador heeft gister avend gezanikt en ik was beschaamd by 't denkbeeld dat
ik daar ook zoo staan zou. - 't Is deze keer by inteekening en ik weet dus vooruit wie
er komen zullen en hoeveel. Er zyn denk ik een honderd mensen. Maar ik weet nog
niet wat ik zeggen zal.

[13 juli 1864
Voordracht van Multatuli te Amsterdam]
13 juli 1864
Voordracht van Multatuli te Amsterdam, blijkens de brief van 18 juli over een
staatkundig onderwerp.

[14 juli 1864
Kwitantie van Hardenberg]
14 juli 1864
Kwitantie van H. Hardenberg aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. (M.M.)
De nota bedroeg f 96.-; zie bij 30 juni.
Ontvangen van den Heer Meijer (Kalverstraat) de Somma van zes en vijftig guldens
in mindering van rekening den Hre E. Douwes Dekker (multatuli)
Amsterdam, den 14 Julij 1864
Zegge f 56.HHardenberg

[juli 1864
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Midden juli 1864
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
aan éen zijde beschreven. Aan de onderkant van het papier is een strook afgescheurd.
(M.M.)
Waarde Meijer!
Kun je my f 25.- geven? Maar ik kan je niet verzekeren dat je ze vóór Ulto terug
krygt. Goed, annonceer maar de tweede serie van 26 vel. (in den loop van dit jaar.) Bestel
dus maar papier. Ik denk aanst: week drie vel en de volgende weêr. Dan kan deze serie uit zyn in
begin van Augustus. Is 'r bezwaar om maar flinkweg op den omslag te drukken: 1e en 2e druk? Me
dunkt dat staat goed. 't Is immers zoo wat de hoeveelheid aangaat, 2 × 550.
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[16 juli 1864
Advertentie inzake tweede voordracht]
16 juli 1864
Advertentie betreffende de tweede voordracht door Multatuli, in het Algemeen
Handelsblad van 16 juli 1864. (Fotokopie M.M.)
Deze advertentie komt ook voor in de Amsterdamsche Courant, en werd in het
Handelsblad herhaald op 18 en 19 juli.
Het Multatuli-Museum bezit de nota voor deze advertenties, groot f 10.65.

Voordragt van Multatuli
in het Locaal der Vereeniging, Warmoesstraat, alhier,
op Dingsdag den 19den Julij 1864,
des Avonds ten 8 Ure. Entrée...... f 1.
Heeren inteekenaren gelieven het hun gratis aangeboden Toegangsbewijs voor
deze Openbare Voordragt, tijdig in ontvangst te doen nemen bij de Firma R.C. MEIJER,
Kalverstraat, E 246

[18 juli 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 18 juli 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 14. (M.M.)
De term derde party is te vinden aan het slot van Idee 452; wellicht echter is de
uitvoerige tekst van Idee 451 gebruikt op de avond van 19 juli; vgl. VW III, blz.
74-148 en 184.
Maandag 18 Juli.
Die voordragt - zoogenaamd staatkundig - had moeten eindigen met een oproeping
tot aansluiten, tot het vormen van de derde party. Lezen, vertellen, opmerken, dat
alles heb ik kunnen doen. Maar elan of kracht om de hoofdzaak te noemen: als jelui
dat alles dan zoo met me eens bent, help me dan, laat me dan niet alleen staan’ die
kracht had ik niet. Ik zei dus dat ik niet klaar kwam wyl 't te laat worden zou als ik
alles behandelde wat ik te behandelen had en dat ik ze verzocht weer te komen. Dat
weerkomen is nu door d'Ablaing bepaald op morgen avond.
Ik tracht my te verdiepen in myn onderwerp ‘de toestand van 't volk en de
verplichting om daaraan iets te veranderen.’

[19 juli 1864
Tweede voordracht van Multatuli]
19 juli 1864
Tweede voordracht van Multatuli te Amsterdam.
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[20 juli 1864
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Ongeveer 20 juli 1864
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Een velletje papier, aan
weerskanten beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.) Dit briefje zal dateren
uit de tijd dat Multatuli Idee 452 schreef, de filippica tegen Thorbecke, waarin de
franse historicus en staatsman Guizot genoemd wordt (VW III, blz. 151).
Ci joint: bijgaand.
Waarde Meijer! Ci joint Guizot terug. Ik verzoek U dadelyk by Gunst 5 Exx
minnebrieven op rekening te laten halen, en die my te zenden. Ik heb ze noodig.
Voor de betaling zal ik zorgen. Ik heb ze noodig en wil ze niet direct van Gunst
vragen omdat hy ze my niet zou laten betalen. Hy heeft my 2 Ex gebragt. Ikzelf had
hem verzocht niet meer te geven. Wilt ge my dus op die wyze 5 Exx bezorgen?
Adieu
tt
DD
Maar schryf my de gewone prys op. dat heb ik liever dan dat ge illusoire handel
dryft.
Gunst zegt my dat gy straks uwe Kommissie Exx: krygt. Maar straks wil by hem
zeggen: wat later.

[20 juli 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 20-22 juli 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 14. (M.M.)
Woensdag.
Hoe wy van kleinigheden afhangen. Ik had gister avond voor de pauze redelyk
goed gesproken. Maar in de pauze (van 5 minuten) was ik in een kamer gegaan om
my nog wat te prepareeren voor 't tweede deel, het slot, waarin ik bepaalde voorstellen
moest doen ter vereeniging van krachten, nu, in die pauze kwam er iemand in die
kamer my heel indelicaat storen, ik joeg hem natuurlyk weg en maakte my driftig
over die grofheid, zoo zelfs dat ik er heel slecht gedisponeerd van was! Wat 'n getob!
Vrydag 22 Juli.
Er is iets zonderlings in myn leven... ja... iets? Nogal veel! Al die liefde en al die
verguizing. Stieltjes (de ingenieur die nu overhoop ligt met het gouvernement) schryft
me, dat hy Lebak heeft bezocht om ons huis te zien en de ‘ravyn waaruit de slangen
kwamen.’ En, zegt
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hy: Ik heb veel personen gesproken die u te Amboina, op Sumatra te Menado of te
Batavia hadden gekend, en ik hoorde de tegenstrydigste oordeelvellingen van de
meest ongunstigste tot de meest vleiende.’ Ja, dat kan ik nagaan.
(Dinsdag 26, zou hij weer een voordracht houden).

[22 juli 1864
Advertentie inzake derde voordracht]
22 juli 1864
Advertentie betreffende de derde voordracht van Multatuli, in het Algemeen
Handelsblad van Vrijdag 22 Juli 1864.
Deze advertentie werd herhaald op 25 juli.
Voordragt van Multatuli
in het lokaal der ‘Vereeniging’, Warmoesstraat, Amsterdam, op Dingsdag den
26sten Julij 1864, des Avonds ten 8 Ure. - Entrée f 1,-

[23 juli 1864
Brief aan Mimi]
* 23-24 juli 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 14-15. (M.M.)
moe van rekenen: Multatuli heeft jarenlang geprobeerd een wiskundige methode
te vinden die absolute zekerheid zou bieden tot winst bij een speelbank.
Saturdag (23 Juli). half twee.
Ik ben verdrietig. Ik kan niet werken. Ik heb ze niets te zeggen die mensen. O 't
is zoo bitter dat ik me moet uitpersen om te geven, waar ik niet geven wil. Je moet
weten dat ik ditmaal een geschreven verhandeling maken wou, om niet meer
aftehangen van de stemming van 't oogenblik. Want als die tegenslaat, en dat kan ik
niet weten van te voren, dan is er veel bedorven. Nu, ik kan niet schryven, 't is of
myn hoofd leeg is en myn hand lam. O dat moeten is zoo pynlyk. Ik heb ze niets te
zeggen. Een gulden is weinig, maar ik heb niet eens voor een gulden gedachten. Ik
wou dat ik photograaf was of ambachtsman dan kon ik denken aan wat ik wou.
half vyf. Ik ben wat beter aan 't werk geraakt. 't Zal wel gaan.
Zondag avond laat.
... ik ben moe van rekenen. Dat heb ik altyd voor myn geest. Als ik dat vind zyn
we geheel klaar. En ik geloof nog altyd dat ik 't vinden zal. Dan zyn we onafhankelyk
van alles! denk eens! Dan ben ik bevryd van 't eenige wat my drukt, van dat
vervelende geldgebrek.
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maandag morgen.
In plaats van me bezig te houden met m'n lezing etc. ben ik weer aan 't cyferen
geraakt. 't Is een mirage, telkens denk ik dat ik 't heb, en dan is 't weer mis. 't Is heel
vermoeiend. Toch was dat de radicaalste manier om onafhankelyk te wezen.
Dat ik gister avond je brief niet op z'n tyd op de post deed was zoo. Ik had hem
by me en at in de restaurant, met plan na 't eten hem te bezorgen. Nadat ik myn
snyboonen op had kwam de knecht zeggen dat een heer die in de indise club zat
vragen liet of ik daar was. Wie? ‘ik weet niet!’ Nu, ik wachtte even en daar kwam
de man. 't Was een gepensioneerde majoor die nu burgemeester is van Woerden. Hy
kwam net, veel sympathie enz. Neen, niet: enz, want er volgde op die sympathie
niets. Hy was onlangs candidaat geweest voor de 2de kamer en als hy gekozen was,
zou hy 't ze eens ferm gezegd hebben.’ Och! Nu, van achteren beschouwd had ik
spyt dat ik niet terstond gezegd heb dat ik misselyk was van sympathie (want zoo is
't). Enfin, ik raakte met hem aan 't praten, en 't slot was dat ik je brief vergat. Ziedaar!
Bovendien was ik kwaad over de heele ontmoeting. De man schreeuwde van pure
sympathie, en in 't vervolg zal ik my tegen zulke ontmoetingen wapenen. De
hoofdzaak kwam neer (natuurlyk) dat ik zoo mooi schryven kon. O god, dat verveelt
me zoo. Ik ben misselyk als ik iets zie dat denken doet aan drukken of publiek. Enfin,
hy had de controleur gesproken die te Lebak onder my diende, en die had gezegd
‘dat ik in alles de zuivere waarheid had gesproken.’ 't Helpt wat! Is 't niet bitter?
Gek, die ontmoeting heeft my bedorven voor myn lezing. Ik zal je dat uitleggen.
Daar komt nu een man die 't uitschreeuwt dat ik zoo volkomen regt heb, en zoo ‘mooi
schryf’ (en dat gelyk hebben in myn Havelaar ontkent niemand. Ook Sloet niet, de
gouverneurgeneraal) wat heb ik dus meer te bespreken, of te beschryven? Zie je, ik
vecht tegen een wolk die geen weerstand biedt, en zich weer aaneensluit na 't
doorslaan. De verachting voor myn publiek maakt me onbekwaam. En dan heb ik
eigenlyk niets te zeggen dan: och, of ik jelui dit of dat nu vertel, uitleg en betoog, 't
blyft hetzelfde. Jelui bent toch te beroerd om een hand uittesteken. Zoo'n geest maakt
me niet geschikt om een prettigen indruk te maken, en als ik dat niet doe komen ze
nog schaarser weerom dan anders, en 't brengt niets op, en ik blyf even ver.
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Nu, juist die, betrekkelyke, moedeloosheid noopte my gister avond tot rekenen. Als
ik den loop der afwykingen van kansen, binnen 't gebied der mogelykheid vind, dan
hangen wy niet meer af van opinie, lamheid, valsheid etc. Hoe plat en degoutant het
klinkt, geld is in deze wereld byna alles.
... Ik ben den laatsten tyd nog al menschenhaterig gestemd 't gewoon gevolg van
miskende mensenliefde - en ga me daarin maar niet tegen. 1o Heb ik er waarlyk reden
toe. 2o Is 't beter dat ik me afzonder en niet toegeef in vriendelykheid. Wel beschouwd
komen al die relaties van kennis of vriendschap of sympathie op niets neer dan:
tydrooven en indruk-bederven. Ik ben van plan eens goed te letten op die dingen. By
veel ontmoetingen verwyt ik me later dat ik te toegankelyk ben geweest. Ik kan nu
de sympathieke praatjes wel droomen. Ik wil al die kennissen afsnyden.
Sedert lang ook geef ik nooit aan bedelaars. Dat kostte my veel in 't begin, maar
wel beschouwd geloof ik dat het moet. En nu ben ik er door.

[26 juli 1864
Advertentie inzake derde voordracht]
26 juli 1864
Advertentie in het Algemeen Handelsblad van 26 juli 1864. (Fotokopie M.M.)
Deze advertentie werd ook opgenomen in de Amsterdamsdie Courant van dezelfde
datum.
De voordracht van deze avond is later gepubliceerd als Idee 452; zie VW III, blz.
148-184.
DE GEEST ONZER REGERING, KENBAAR UIT EENIGE GESCHRIFTEN VAN DEN HEER
THORBECKE.
VOORDRAGT VAN MULTATULI, in het Lokaal der ‘Vereeniging,’
Warmoesstraat te AMSTERDAM, OP DINGSDAG DEN 26STEN JULIJ 1864, des Avonds
ten 8 Ure. - Entrée f 1.

[26 juli 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 26 en 28 juli 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 16. (M.M.)
Boven deze tekst tekende Mimi aan: Brief aan mij aangekomen in Hau-

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

354
teville 1 Aug. 64. Na haar verblijf in Duitsland was Mimi doorgereisd naar
Zwitserland.
Bij de woorden: de zaal is zóó behoort een tekeningetje, door Mimi blijkbaar uit
Multatuli's brief nagetekend: een rechthoekige plattegrond met aan de onderkant
rechts een kruisje vlak bij het podium met ik.
Dingsdag morgen.
Verbeelje er is geannonceerd dat ‘de spreker zal behandelen: de geest onzer
regeering, kenbaar uit sommige geschriften van den heer Thorbecke!’ Och, al goeie
goden komen my te hulp. Ik ben op 't oogenblik totaal onwetend, en denk meer aan...
dan aan alle geesten en regeeringen. Maar 't zal wel gaan want ik... daar begin ik
weer! uit!
vier uur.
Ik heb tot nog toe geschreven, en ben nog niet klaar. Maar de rest zal ik er van
avond wel by maken, voor de vuist, denk ik. Nu sta ik op en ga me kleeden en dan
eten.
dinsdag avond 11 uur.
Ik ben thuis van m'n lezing; wat zal ik er van zeggen? Prettig gestemd ben ik niet.
Ten eerste waren er weinig menschen. dan was 't publiekje heel laauw. Ik heb toch
zoo goed gesproken als ik kon. Verbeelje de zaal is zóó. Ik hoorde gedurig onder 't
spreken een gebrom waar dat kruisje staat, maar ik begreep het niet. Heel op 't laatst
dacht ik het woordje ‘waar’ te verstaan, en ik verbeeldde my dat het een onhandige
vriend was die my toejuichte en (heel mal altyd) gedurig riep:‘dat 's waar!’ Nu had
ik het erg over de beroerdheid van de regeering, over de ellende des volks waarmee
niemand zich bemoeit etc. en vooral over de lamheid van de 2de kamer. By 't uitgaan
sprak ik een paar menschen die my zeiden dat die man gedurig had zitten brommen:
‘niet waar!... dat lieg je! enz. en schoon niemand hem kende, meende iemand dat hy
een lid van de tweede kamer was. Nu, als die man meende dat ik ongelyk had, acht
ik hem hooger dan myn zoogenaamde medestanders die niets voor my doen, die niets
manifesteeren, die geen party voor my trekken en my overlaten aan de ongelyke
worsteling. 't Is een indigne ras!
Nu ik ergerde my niet over dien man, want dat begreep ik eerst nadat het gedaan
was, maar aan de laauwheid van de rest. Er waren weinig menschen (ik denk 30,
40!) en dat in een zaal die wel 4, 500 kan
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bevatten geeft zoo'n holle melancholieke indruk. Ik voel me heel wel en denk bedaard
na. Als die voordrachten niet beter gaan moet ik wat anders verzinnen. Het kost my
veel het te doen, en als 't dan nog zoo slecht beloont is 't verdrietig. Wat moet ik
denken van de reussite van een vorige keer, als den volgenden zoo weinig menschen
zich opgewekt voelen om te komen? Zieje, dan moeten ze 't toch niet ‘mooi’ hebben
gevonden. Nu op mooiheid leg ik me niet toe. Ik tracht er naar de waarheid te zeggen,
zoo goed ik kan, maar mooi of niet, er blykt dan toch dat ik niet in den smaak val en
dat ik op die wyze noch invloed kryg, nog wat het zelfde is: geld! Dus weer peinzen.
In gods naam. Ik voel me heel wel en niets moedeloos. Verleden week was ik minder
prettig gestemd. Ik vond toen dat ik slecht had gesproken. Nu vind ik van goed.
Gut wat een gekke boeken heb ik daar. Almanakken van 't jaar 8 & 10. En een
boek dat heet: ‘De verwonderenswaardige liefdegevallen van Beralt, prins van Saxe,
stamvader van 't doorluchtig huis van Savoye.’ Een ander heet:‘De vreemde gevallen
van Cretonia en haar zoon Felix met de nieuwe buitensporigheden van Donquichot.’
Ik ga er in bladeren. Ik houd van gekke boeken.
Donderdag (28 Juli)
Ik ben vol zorgen en gepeins. De zaak van dien man die by myn voordragt heeft
zitten roepen: ‘dat 's niet waar’ etc hindert my erg. Begryp goed. Niet dat hy 't deed,
want ik heb 't niet verstaan, maar men heeft het wel verstaan en 't geduld. Dat toont
het peil aan van de sympathie en de graad van vertrouwen die ik kan hebben op die
zoogenaamde enthousiasten! Ook zullen zy gelooven dat ik 't verstaan heb, en 't heb
geduld op zoo'n lompe wyze dementi's te krygen in 't publiek. Er is een soort beweging
over en daarmee ben ik vervuld geweest en nog. Ik denk dat ik hier niet meer lees.
Overal kryg ik praatjes van sympathie en nergens de minste handeling. Nu weer
de lauwheid van myn ‘gemeente’ tegenover de aanvallen van dien man. Ik weet nu
wie hy is. 't Is Verhagen, lid van de prov. Staten van Zeeland, een vriend van
Thorbecke, die den moed had, grof en lomp dat is waar, maar den moed toch, om
party te trekken voor zyn vriend. Voor my staat niemand op. Ik klaag niet, ik
constateer maar, en 't is my een wenk hoe weinig myn tegenwoordig streven baat,
en hoe ik moet uitzien naar wat anders.
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[30 juli 1864
Brief van Ter Haar aan Multatuli]
30 juli 1864
Brief van Mr. H. ter Haar aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, tot het midden
van blz. 3 beschreven. (M.M.)
Inzake een vordering van Erven Ketjen te Zutphen zie men VW X, blz. 627.
Amsterdam 30 Julij 64
WelEdele Heer!
Houd mij ten goede dat ik, niettegenstaande den inhoud van Uw briefje, mij heden
namiddag ter hand gekomen, aan een schriftelijke expositie van de redenen mijner
komst, de voorkeur geef.
De zaak waarover ik U wenschte te spreken is toch van dien aard dat ik het
onwenschelijk achtte daarover met een mij volmaakt onbekend persoon te spreken.
Ik heb nl. van de Heeren de Erven H.L. Ketjen te Zutphen in last gekregen,
pogingen aan te wenden, om de betaling der U wel bekende acceptatie à f 500, van
U te erlangen.
Het zal geheel van U afhangen, WelEdele Heer! hoe deze zaak zal behandeld
worden. Bij eenige bereidwilligheid aan uwen kant twijfel ik niet of er zal wel eenige
schikking mogelijk zijn. Iets wat mij, persoonlijk hoogst aangenaam zijn zou. Mogt
U echter goedvinden met nogmaals uwe wettige schuldeischers uit de hoogte naar
het Ministerie van kolonien te verwijzen, of met een bon op de dankbaarheid van
het Nederlandsche volk af te schepen, zouden hoogst ernstige maatregelen ten uwen
opzichte er het gevolg van zijn. In de hoop van U te mogen vernemen welke in dezen
uwe bedoelingen zijn, heb ik de eer mij met hoogachting te noemen
WelEdele Heer! UwEDwDr
Mr. H. ter Haar Bz
Water H. 133
Den WelEdelen Heere E. Douwes Dekker.

[30 juli 1864
Brief van d'Ablaing aan Ter Haar]
30 juli 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Mr. H. ter Haar. (Kopieboek 3,
blz. 6. M.M.)
30 Julij
Den WelEd. Gestr. Heer Mr. H. ter Haar Bzn
ZED.
WEGestr. Heer
In antwoord op uw briefje aan den WEG. Heer E. Douwes Dekker
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heb ik de eer U door dezen mede te deelen, hetgeen trouwens van algemeene
bekendheid is, namelijk dat de Heer E.D. Dekker niets bezit en niet weet of hij ooit
weder iets bezitten zal, dus dat hij niets geven of beloven kan.
Wetende dat hij niets vuriger wenscht dan de middelen te vinden om zich en de
zijnen te onderhouden, en zoo mogelijk in staat te geraken al zijne schulden af te
doen, heb ik mij tot taak gesteld hem behulpzaam te zijn in zijn streven tot bereiking
van zijn doel, en mij dus in de eerste plaats belast met het voeren van alle
correspondenten als de onderhavige, die, wanneer zij niet door eenen vriend worden
overgenomen - daartoe ten volle met zijn vertrouwen vereerd - eenen hoogstnadeeligen
invloed kunnen ja moeten uitoefenen op de stemming van den geadresseerde en
bijgevolg eene hinderpaal te meer worden tot de bereiking van zijn doel en daarmede
verbonden de bevordering der belangen van den adressant.
Ik ben bereid in het belang zoo wel van crediteur als van debiteur verder met u te
conferéren, en heb de eer mij na beleefde groete te noemen
UEDwDr.
R.C. d'Ablaing van Giessenburg (firma R.C. Meijer)

[31 juli 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 31 juli 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 17. (M.M.)
De laatste alinea is een toevoeging van Mimi, zij het gebaseerd op mededelingen
van Multatuli.
Zondag (31 Juli)
Ja ik heb gedurig een schrik: geld! Dat is zoo. Everdine zit in nood. En dan komen
alle andere zorgen en beroepen op wat zedelyke hulp zoo bitter. Dat gevoel van
onmagt niet te kunnen geven waar zooveel gevraagd wordt is vreesselyk.
Nu heeft d'Ablaing bedacht eenige personen by elkaer te krygen die geld zullen
voorschieten op de Ideen. Dat geld is weinig, ik denk fl. 25 per vel. Nu dat zou niets
wezen, maar 't schryven gaat zoo ellendig als het er zoo wordt uitgeperst.
Het valt erg moeielijk zoo voorttegaan met Multatuli's levensgeschiedenis te
extirpeeren uit brieven aan mijzelf. Alleen dorre feiten
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zijn geschikt en die zijn er niet zoo velen. Hij zat al dezen tijd op zijn zolderkamer
boven den winkel van R.C. Meijer - en kreeg brieven van tine die in nood zat en
peinsde over geld. Hij peinsde over een lezing te Maastricht maar de heer Stieltjes
ried het hem af daar het niets geven zou en ook dacht hij aan den Haag en Rott. maar
d'Ablaing deed hem vreezen dat ook dat niet geven zou.

[3 augustus 1864
Brief van d'Ablaing aan Jhr. Salvador]
3 augustus 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Jonkheer M. Salvador. (Kopieboek
3, blz. 6. M.M.)
3 Aug.
Den WelEd.Geb.Heer Jonkr. M. Salvador Haarlem.
Waarde Heer
Ik heb uwen geëerden van 29 Julij ll behoorlijk ontvangen; met de afzending van
het gevraagde vel der Ideen heb ik gewacht tot heden, omdat ik hoop had U
tegelijkertijd Janin. Barnave te zenden. Volgens berigt van Parijs ontvangen had mijn
correspondent dit werk nog niet gevonden, en zou hij mij nader definitief daaromtrent
schrijven.
U ontvangt bijgaande het gevraagde Ex. Guizot Mémoires, voor zoo ver verschenen.
De positie van den Heer Dekker blijft allertreurigst.
Hij heeft eindelijk ingezien dat hem niets meer overblijft dan het schrijven van
Ideen en heeft zich bereid verklaard daarmede vlijtig voort te gaan, wanneer ik in
staat ben hem voorschot op Zijn arbeid te bezorgen.
Ik doe dientengevolge mijn best iemand te vinden die bereid is tegen behoor lijk
interest en tegen garantie van mij op ieder afgedrukt vel van de nieuwe ideen (zes
en twintig vel vormende een bundel) mij ter leen te verstrekken eene som van f 25.
- om te worden terug betaald uiterlijk Ultimo Mei 1865, waarvoor ik bereid ben eene
promesse te teekenen. Het is genoeg bekend dat de werken van Dekker zoo goed en
beter zijn dan effecten, waardoor de geheele operatie even zeker is als eene prolongatie
op obligatien. Mogt u iemand kennen die genoeg handelsgeest bezit om het
eenvoudige, ongewaagde van de operatie in te zien en Dekker of zijn werk genoeg
welwillendheid toedraagt om deze zekere geldbelegging de voorkeur te geven boven
eene andere, waarschijnlijk zelfs minder zekere, dan zult
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ge mij ten hoogste verpligten dezen de zaak voor te slaan. Ik tracht inmiddels van
mijne zijde iemand te vinden, die wat geld en goeden wil heeft, Dekker te helpen op
mijn risico.
Ik werk mede bij voortduring voor de vereeniging van een Dekker-Comité; doch
dit is de langste en dus niet de eerste weg tot oogenblikkelijke afdoende hulp. Kon
ik geld tot voorschot uit mijnen assortimentshandel missen, dan zou ik in dit comité
niet eens de geldkwestie wenschen ter tafel gebragt te zien. Wanneer Dekker werken
kan, heeft hij geene geldelijke ondersteuning noodig, en kan des te krachtiger op
morele schraging aandringen. Na beleefde groete
UEDw.

[9 augustus 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
* Waarschijnlijk 9 augustus 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 17. (M.M.)
Bij de datum Woensdag morgen tekende Mimi aan: brief 9.
? augustus 64
D'Ablaing hoopt wat geld te krygen.
Woensdag morgen
Het schryven voor publiek is zonderling. Ik heb myn naïveteit niet meer en myn
verwaandheid is weg. Naif was ik toen ik meende dat er werkzame sympathie wezen
zou. Verwaand toen ik meende zóó te kunnen schryven dat het wat baatte. Nu schryf
ik letterlyk om een beetje geld te krygen, ik hoop vandaag van d'Ablaing te hooren
wanneer.

[13 augustus 1864
Multatuli spreekt voor De Dageraad]
13 augustus 1864
Multatuli spreekt voor de leden van De Dageraad. De voordrachten van Multatuli
vonden, in afwijking van Mimi's mededeling dienaangaande, niet op zondagochtend
plaats. Zie ook 24 augustus.

[13 augustus 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 13-14 augustus 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 17-19. (M.M.)
Naast de eerste datum tekende Mimi aan: brief 11/aug?
de Elberfeldse: zie Idee 138 (VW II, blz. 366-376).
de zeeziekte-historie: zie Idee 229-242 (VW II, blz. 436-459).
op 't water: aan het Rokin.
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Zaturdag avond 11 uur.
Nu zal ik je vertellen. Ik heb drukte met corrigeeren en schryven. Je weet niet
hoeveel werk er toe noodig is om een vel gedrukt te krygen. Dat corrigeren heb je
geen begrip van. 't Schryven is 't minst, maar om je nu m'n drukte van vandaag te
vertellen moet ik wat terug gaan.
Voorjaren reeds heeft d'Ablaing een vereeniging opgericht die ‘de Dageraad’ heet
- dit moet niet verward worden met het tydschrift ‘de Dageraad. - Dit is een zeer
modest burgerlyk gezelschapje van mensen die naar waarheid zoeken, en d'Ablaing
is daar president van. Ze vergaderen eens in de week, zondag 's morgens. Dan wordt
er een voordragt gehouden of een toespraak of zoo iets. 't Lykt wel wat op een
gemeente. Ja zeker, zoo zijn alle gemeenten ontstaan. En zoo als altyd, 't is een soort
armen van geeste - en vooral armen naar de wereld - die de kern vormen de noyau.
d'Ablaing had me daarvan dikwyls gesproken, maar ik was er nooit geweest. Nu
onlangs zei hy dat die mensen meestal geen geld genoeg hadden om lezingen van
my by te wonen (als ik voor geld las) maar dat ik juist onder hen 't meest sympathie
vinden zou. Daarop had ik gezegd dat ik dan eens by hen zou komen iets vertellen.
Wy spraken af dat zou dan Zaturdag-avond zyn. En zie, hy had het laten rondzeggen,
en ik had het puur vergeten tot van middag. Ik had proeven te corrigeren, ik had
geschreven tot donker toe en liep met haast naar dat lokaal. 't Was een betrekkelyk
klein lokaal, dat denk ik maar honderd mensen kan bevatten. Nu 't was vol, en 't deed
me aan dat te zien, vergeleken by de lamheid van m'n andere publieken. Wat ik
gesproken heb? Ik heb tweeërlei soorten van godsdiensten geschetst, de ‘Elberfeldse’
en de ‘zeeziekte historie’ in verband met elkaer. De godsdienst die gek maakt en die
goed maakt. Enfin, ik heb satisfactie gehad en heb gelezen en gesproken tot tien uur
van acht af. Ze waren naif tevreden, en 't deed me aan. Er was iets primitief-evangelies
in die vergadering. De geest was iets alsof ze dankbaar waren. En ik zal 't weer doen.
Honderd maal liever dan voor geld. Deze mensen veracht ik niet, weetje. Er zat een
man die doof was. Men had hem een plaatsje digt by my gegeven, en hy luisterde
met een hoorntje. Ik schreeuwde zoo hard ik kon dat-i me hooren zou.
Zondag morgen.
Ik heb drukte, want ik ben vol Ideen. Weetje wat zoo vermoeiend
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is? 't Corrigeren van wat ik eergister dacht, en 't schryven van vandaag. Dat is om
duizelig te worden. En 't drukken gaat vreesselyk langzaam. Tusschen beide heb ik
een week noodig voor ik voor goed van een vel af ben. O, als 't alleen 't schryven
was! Maar over een tydje zal dat beter worden dat zal je zien. Ik heb op 't ogenblik
veel lust in 't werk en zou graag drie drukkeryen te gelyk aan den gang houden (voor
drukken, ja, maar 't corrigeren zou me vermoeien, vooral voor m'n ogen - en, en ook
breekt het de gedachte van vandaag). Maar ik ben opgeruimd.
Zondag middag.
Ik ben druk aan 't werk. Ik heb veel in myn hoofd en heb lust er in. Ik zal zeker
slagen, want ik voel me opgewekt.
Zondag avond.
Van middag zat ik thee te drinken aan de Weesperpoort, en daar hoorde ik de
klarinet... och, een hele historie. Ik geloof dat ik er eens over gesproken heb met je
papa. 't Is een blinde man met meisjes die muziek maken. Voor ik denk twee jaar,
toen ik de Minnebrieven schreef, kwamen ze twee, drie maal in de week voor 't poolse
koffihuis waar ik toen logeerde. En ik gaf ze als ik wat had. Maar sprak ze nooit.
Eens kreeg ik een brief van... ik meen Zwartsluis. Die was geadresseerd ‘aan dien
heer in 't logement’ of zoo iets. Ze ‘leerde een christelyk huishouden’ door
bemiddeling van dominé vander-Goot, maar ‘dat nam haar vader 't brood uit den
mond’ schreef ze. Kortom, ze vroeg of ik wat voor haar familie wou doen. Begryp
wel dat ik 'r nooit had gesproken. Wat haar dreef om aan my te schryven weet ik
niet. Misschien was 't omdat ik, als ik 't had, een kwartje uit het raam gooide en niet
als de anderen centen. Ze had namelyk iets wat niet leek naar bedelen. Ze was gekleed
als een fatsoenlyk meisje. Er was iets duits in haar voorkomen. Eens droeg ik Mary
(...) op wat voor haar te doen. Mary riep haar by zich, en bestelde haar op zeker uur
dat ze vry was van muziek maken. Maar toen kwam ze zoo mooi gekleed dat Mary
haar geen naaiwerk durfde presenteren. En ze sprak van een inkomen 's weeks dat
heel groot was, ik weet niet meer hoeveel. Eens later scheen 't dat ze weer terug was
van Zwartsluis, altans ze liep weer met haar vader. Ik kwam hen, ik denk voor een
jaar, tegen op 't water. De man vroeg me of ik eens by hem kwam. Hy sprak zeer
fatsoenlyk. Volstrekt geen bedelaarstoon. Ik beloofde het, maar 't is er niet toe
gekomen.
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Nu, van middag, daar waren ze, en eerst kwam 't groote meisje my vragen of ik niet
eens by hun ‘papa’ wou komen. Ik zei dat ik niet kon, dat ik zelf zorg en moeite had
etc. Ze sprak zeer fatsoenlyk en had een toon die best in een salon zou hooren. Altans
naar 't weinige wat ze zeide. Ik was vriendelyk maar bleef er by dat ik zelf veel zorgen
had etc.
- O, m'nheer, 't is niet om u iets te vragen, maar we zyn altyd zo bly als we u zien.
Dit roerde me, maar ik hield vol, en ze ging.
Na een halfuur denk ik, daar kwam 't kleine meisje, van twaalf, dertien jaar.
M'nheer, compliment van papa, en och m'nheer u zou papa zoo'n pleizier doen als
u hem even wou komen spreken. Hy staat daar te wachten. Och, toe m'nheer, doet
u 't maar.
Enfin, ik ging. De man stak z'n hand uit. (wat drommel is dat nu, dat me dat zoo
treft.) Ik gaf hem een hand, en toen de meisjes ook (verbeelje op straat, een
bedelaarstroep!) Hy:
- Och mnheer, zou u niet ons eens willen komen zien, wy wonen tegenwoordig
heel fatsoenlyk, waarlyk. Het is niet om giften en gaven - zoo zeid-i - Och, ik wou
zoo graag dat u eens by ons kwam. Nou ik heb beloofd het te doen morgen middag
zes uur. Ik heb 't adres opgeschreven. Ik begryp niet, wat die mensen zoo dringt my
te willen kennen. Voordeel, belang? Ik heb 't meisje uitdrukkelyk gezegd dat ik niets
had, dat ikzelf moeite had, enz. Enfin, ik zal je morgen rapport doen.
Ik zit midden in een lange verhandeling over den toestand van 't volk, en de blaadjes
schrift en druk dansen me voor 't gezigt. Toch ben ik goed aan 't werk, en ik moet
die bui waarnemen.

[14 augustus 1864
Vergadering van De Dageraad]
14 augustus 1864
Vergadering van De Dageraad. Fragment uit de notulen, geschreven door de
secretaris Huisman. (I.I.S.G. Amsterdam)
De Heer Christiaanse geeft kennis omtrent de bijzonderheden die tot de lezing van
de Heer Dekker aanleiding hebben gegeven en waarvan de kosten der zaal uit
vrijwillige bijdragen bestreden zijn. De Sec. berigt dat de Heer S.C. Belefante op
dien avond lid van de Vereeniging geworden is. De Heer Frans wenscht dat de Heer
Dek-
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ker namens de Leden der Vereeniging dank werdt gebragt voor zijne gehouden
voordragt. Sec. berigt dat hij dit reeds gedaan heeft en tevens van den Heer Dekker
de belofte ontvangen had van meermalen een lezing voor de leden te zullen houden.
De Heer Christiaanse wenscht dat Sec. wanneer hij de Heer Dekker spreekt, dien
heer verzoekt de volgende lezingen op een andere avond te stellen, daar voor vele
leden de Zaturdag avond minder geschikt is. Sec. voert hiertegen aan, dat het zeer
moeijelijk is een avond te kiezen die alle leden gelegen komt, daar hij van sommige
vernam dat juist die avond de beste voor hun was, dat wanneer men eenmaal ter wille
van sommige Leden aan het veranderen gaat, dit wel een begin maar geen einde
heeft, dat men tevens in aanmerking moet nemen dat het locaal slechts Donderdag
en Zaterdag beschikbaar is en bovenal dat het zijn inziens eene groote onbeleefdheid
is den Heer Dekker bepalingen te willen maken wanneer hij de bewijzen zijner
welwillendheid zal mogen leveren.

[15 augustus 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 15-19 augustus 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 19-20. (M.M.) In margine van
dit fragment tekende Mimi aan: brief 12.
katechiseermeester: Huisman.
Maandag avond, 8 uur.
Ik ben na 't eten by die familie geweest, en ik sta verbaasd over den fatsoenlyken
toon die daar heerst. Ik kon me niet verbeelden dat ik in een gezin was dat op straat
muziek maakt. Die meisjes kunnen wat de wyze betreft waarop zy zich uitdrukken
etc. (nam. uiterlyk fatsoen, de rest weet ik niet) in een deftig gezelschap zeer goed
zich vertoonen. Er was geen schyn van gemeenheid, integendeel. De toon was, ook
onder elkaer, lief. En... een heleboel zonderlinge toevallen. De moeder, die ook zeer
goed sprak, lykt, vond ik, iets op je mama. 't Jongste kind, een heel aardig kereltje,
heet Eduard. Een ander speelt viool net als onze Edu. 't oudste meisje heet Marie
maar zei ze, ze noemen me veelal: mimi!
Toen ik kwam was de moeder alleen met de 2 jongsten. (Eduard en Johanna). De
andere familie - vader, drie dochters (20,16 en 12, denk ik) kwamen van de
dagelyksche tournée. De moeder zei me dat ze zoo bly was my te zien, wyl de meisjes
altyd zoo vroolyk thuis kwa-
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men als ze my gezien hadden, en de man die blind is ook als hy hoorde dat ik weer
in stad was.
- Maar jufvrouw, waarom toch, ik heb immers nooit iets voor u gedaan?
- Mnheer, wy voelden dat u 't goed met ons meende.
Ik moet dan ook bekennen dat er iets heel hartelyks lag in de heele ontmoeting
toen 't troepje thuis kwam. De meisjes zyn niet mooi, maar hebben wel iets
gedistingeerds. Ik vroeg of ze myn naam wisten? Neen, ze spraken over my als de
poolse heer, omdat ze my 't eerst hadden gezien in 't poolse koffiehuis. Ik heb beloofd
dat ik terug zou komen en wat zou meebrengen te lezen. Nu, dan zal ik ze een
Havelaar geven. De woning zag er zeer zindelyk en comfortable uit. Er stonden 2,
zegge twee piano's. Ze speelden wat voor my, en ik dronk thee. Over 't geheel is die
ontmoeting heel aardig.
dingsdag morgen
Ja, ik schryf Ideen. Je zult ze gauw zien. Ze zyn hier en daar nog al fors. 't is net
om roering te maken. En ik voorzie aanhang, opgang, magt, geloof me.
d'Ablaing moet my wel helpen aan geld. Zonder myn ideen marcheert zyn zaak
niet. Hy is zeer goed, knap en achtenswaardig. Weldra zal je iets van hem lezen, en
je zult zien dat hy zeer knap is. Ik wou dat ik frans schreef als hy. Hy is droog, maar
goed en eerlyk en bekwaam. Daarby een forse vrydenker. (veel libre-penseurs zyn
half, weet je.
Ik heb je brief uit. Van middag neem ik hem mee naar de haarlemmer poort. Nu
weer haarlemmer poort omdat die mensen komen spelen by de weesper. Ik houd zoo
van twee uren buiten zitten, onbekend of onaangesproken althans niets... en thee.
Dingsdag avond.
Ik vraagde aan d'Abl. geld en hy kon op 't oogenblik niet meer geven dan f 20. Nu
die heb ik naar Tine gestuurd. Ik wordt gecontrarieerd in 't corrigeeren van de
proeven... ik ben namelyk aan 't knoeien geweest.
Woensdag avond.
Ik werk yverig, en kom niet vooruit. Dat vervloekte corrigeeren en m'n eigen
veranderen onder 't nalezen van vroeger geschryf. Wat ik voor 4 dagen mooi vond,
lykt me nu leelyk. Tussenvoegen, veranderen, uitlaten, dan vergeten wat ik al gezegd
heb en 't weer zeg-
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gen. Kortom ik knoei, daarom ben ik moe. Toch voel ik me sterk en heel gezond. En
eigenlyk flink. Ik loop elastiek. Gut, dat weet je nog niet, ik voel altyd m'n ziel in
m'n knien. Welnu, die zyn goed, en..., dan is alles goed. Maar komiek al die zorgen!
Tel eens op: thuis, S -, die weer in A komt, neen, ik vind 't niet prettig. Wel, als ik
ruimte had van magt, nu niet! A... F... V en nog meer. Van morgen had ik een kromme
kreupele aamborstige katechiseermeester by me, dood arm. Hy is op straat gezet
door de kerk, omdat-i 't geloof niet goed onderwees. Ik heb beloofd iets voor hem
te bedenken.
En dan al die mensen van die voordragt verleden Zaturdag! Ze hebben me laten
vragen 't weer te doen. En ze zullen hun vrouwen meebrengen. Er waren er een paar,
en die zyn nu naar ik hoor, erg met me ingenomen. Maar ik ken ze niet. En dan m'n
schryven, by dat alles.
Maar je moet weten dat ik flink word door drukte.
Als ik niet werk ben ik verdrietig, nu niet!
donderdag avond.
Het rekenen is ook weer opgekomen. Er is iemand by my gekomen die me raad
vraagde over de mogelykheid om te slagen door berekening. Hy heeft geld, en als
ik dus nu in eens het vond, dan kon ik 't terstond toepassen. Ik zal er s middags aan
denken. Zie je, als ik nu in gemoede vond dat het kon dan waren wy klaar. Maar als
ik er aan ga denken en niet slaag, zou ik myn ander werk weer laten liggen en dat
mag niet, want dat is noodig voor 't eerste dagelykse. Ik ben moe. Goede nacht!Vrydag
Ik ben opgeruimd. Van daag heb ik goed gewerkt en ik hoop nu gauw een paar
dingen door te zyn die me ophielden.

[20 augustus 1864
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 20 augustus 1864
Brief van Tine aan Stéphanie, aangevangen 10 augustus. (Pée: Tine, blz. 38-41)
Le 10 Août, le soir, 64.
Ma Loulou! je suis si triste; il y a un vide partout. Comme j'ai passé des heures
délicieuses auprès de toi! Tu m'as gâtée le dernier temps. Je te voyais
presquejournellement; à présentje suis toute seule...
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Le 15 Août.
J'ai été trop tracassée, ma chère enfant, pour t'écrire. Aujourd'hui j'ai un mal de
tête affreux. Quand le repos nous viendra-t-il? J'envie les morts. Quel doux repos!
Il y a des moments que la vie me pèse trop, et d'autres moments j'ai ce besoin de
vivre. Je sens que la vie a tant de poésies réelles. Ja, die een hart vol liefde heeft,
moet zich sterk maken, om 't soms harde lot te trotseren, en 't zijn ook mijne zwakke
oogenblikken als ik moedeloos ben. Er is veel schoons in 't leven! Wist ik maar raad
om mij vrij te maken van die platte dagelijksche zorgen, kon ik maar iets beginnen
om ons een onderhoud te bezorgen! Dekker zal wel eens slagen, maar wanneer? En
in dien tijd moeten wij toch leven. Och ik heb zoo bitter met hem te doen. Hij zou 't
ons zoo gaarne goed willen geven, en niet te kunnen! Zijne liefde voor mij en de
kinderen is touchant; en wreed is 't van de wereld dat te ontkennen. Maar misschien
is 't domheid en dan moet men medelijden hebben. Gij, mijn lieve engel, gij zijt er
toch van overtuigd, niet waar? dat Dekker ons regt lief heeft, ja, mijn kind? Ik zoude
zoo gaarne wenschen, gij ons intime leven kendet, en dan zoudt ge zelve geindigneerd
zijn, hoe men de waarheid te kort doet. Ik ben 't met me zelve nog niet eens, of de
menschen slecht of dom zijn; ik hel over tot 't laatste. Dit idee over de menschen
geldt alleen Holland. Overal elders vind ik hart en geest meer ontwikkeld. Hier in
België verwonder ik me dikwijls, de menschen zoo veel intelligence de coeur hebben.
Ze zeggen dikwijls de schoonste ideën in hun eenvoudigheid. Ze zouden zeer
verwonderd zijn, als men hun zeide, dat hunne woorden de weerklank van een edel
hart verkondigden. Ook dit geldt de mindere klasse hier en de middelstand. De haute
volée kan ik niet beoordeelen, want dáár beweeg ik me niet in...
Le 17 Août
Ik moest daar om Edou lagchen. Hij zat soldaatjes van bordpapier te plakken, dus
zeer kinderachtig, en onder de hand al plakkende had hij een discours over de
astronomie, dat waarlijk aardig en intéressant was. Kleine Non wordt een echt
vrouwtje, dat wil zeggen opofferend. Zij wilde dol gaarne nieuwe handschoentjes
hebben, maar Edou moest een pantalon hebben. Och, zei Non, moeder, dan zal ik
nog maar wachten; geef dan maar eerst een pantalon aan Edou, hij is er zoo op gesteld
om netjes gekleed te zijn (maar zij niet minder)...
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19 Août, le soir.
Toute la journée a été très pénible pour moi. J'ai eu des visites qui me faisaient
mal. Oh, la misère! C'est affreux, et que faire? On ne peut pas être bon sans argent.
C'est horrible. Il nous faut un changement quelconque. Mes enfants sont si gais. Edou
est un vrai petit fou et Non l'imite en tout. Leur gaieté m'a fait du bien. Ils ne souffrent
pas, heureusement! Mon gros sauvage a un coeur d'or, et ma petite Nonni, elle est
si gentille, elle t'aime beaucoup. Toi, tu l'aimeras toujours, n'est-ce pas, ma Loulou,
tu seras toujours son amie et surtout quand je ne serai plus là pour la soigner et la
guider? La mort peut nous surprendre; j'y pense si souvent. Comme je serais tranquille,
si tu serais une amie pour elle, comme tu as été un ange pour moi.
20 Août.
Je viens de recevoir une lettre de Dekker qui me fait revivre. Oh, une lettre si
touchante et plein d'amour. Il est si content; il lui sera possible de m'envoyer plus
souvent de l'argent. Il travaille avec ardeur pour nous donner un peu plus d'aisance;
il me recommande de soigner ma santé et de prendre une femme de journée (moi qui
n'avais pas dit que je faisais tout moi même.) Comment peut-il le savoir? De louer
une maison comme je t'en avais parlé, Dekker ne le veut pas. Je partirai donc
probablement pour la rue Sans Souci. Voilà, je vais expédier celle-ci, et les derniers
mots sont un peu plus encourageants. L'espérance fait vivre. Dekker est si content
quand il peut m'écrire quelque bonne nouvelle. Oh, alors il est si heureux. Ma Loutjou
chère, sois heureuse, mon enfant!

[21 augustus 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 21 augustus 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 21. (M.M.)
Het poststempel betrof blijkblaar dinsdag 23 augustus; de brief is dus geschreven
op de zondag daarvóor.
De pepermenthandel: zie Idee 365 (VW II, blz. 531-537).
Zondag-avond (23 Aug. postmerk)
Van avond hoef ik niet te werken. Er ligt klaar voor de drukkery. Over een paar
dagen stuur ik je een vel of 5. Zeg dus niet, dat die 2 eerste vellen oud werk is, want
ik heb 't alles moeten laten overzetten, en over corrigeeren. En bovendien de correctie
van den eersten
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bundel 2de of eigenlyk 3de druk. Kortom ik had hindernissen. Verbeelje die 2 eerste
vellen, aan Mevr. P., waren gedrukt en toen bleek er dat het papier niet goed was,
toen moest ik er weer aan. Dat corrigeren zou me byna den nek gebroken hebben.
Maar ik wou taai zyn. En nog andere nekbrekery. De eerste 10 vel Ideen 11 bundel
schryf ik à contre coeur. Die moeten eerst doorgebeten voor ik met feu sacré schryf.
Nu daar ben ik nog in (in de eerste 10 vel namelyk) nu moet ik taai blyven en elan
houden tot ik op m'n terrein kom. Verwacht dus geen mooyigheden in die eerste 10
vel. 't is droog en dor. Je moet 't maar slikken te lezen, zooals ik te schryven. Alles
zamen. De inhoud van die eerste 10 vel is 1o Mevr. Pruimers 2de Beschouwing van
den toestand van 't Ned. Volk. 3e De geest der ned. regeering kenbaar uit de
geschriften van Thorbecke (amusant voor 'n lieve meid!) 4o M'n vriend Zaalberg, de
valse liberaal. Nu, als je dat alles hebt doorgebeten, kryg je eerst Wouter, je vriendje.
Wouter staat tot my, als Voûte tot Droogstoppel. Zie myn preek over modellen.
Myn moeder was geen jufvrouw Pieterse. O, by ons was 't heel fatsoenlyk en niet
zoo burgerlyk, maar de strekking is waar en soms meer dan de strekking. 't Is waar
dat ik van die poort sprong in kathechisatie-tyd, en dat m'n toon me pyn doet als 't
regenen gaat. En myn broer de dominé had iets van Stoffel. Onze huisdominé verstond
grieks, o! En hy kwam by ons en bad voor m'n ziel. Als we 't zamen lezen zal ik je
alles precies zeggen: dàt is waar in strekking, dàt in feit. De pepermenthandel is
letterlyk waar. De jongens heetten Haverkamp, en dat ik een gulden stal is ook waar,
en dat ik onnoozel was en verheven tegelyk is ook waar, en dat ik altyd in allerlei
angsten zat voor god en zondighedens is ook waar. Maar Pennewip is fictie. Ik heb
om latitude te houden Wouter een vyftig jaar teruggeschoven, dat is om vryheid te
hebben hem te volgen tot zyn dood toe. Zie je, anders zou ik eindelyk stuiten op
vandaag. Ik kan toch niet als in de boeken van Mozes, zeggen dat Mozes dood was.
Wouter is me een kader waarin ik alles zeg wat ik wil. Ik heb 't heel breed in m'n
hoofd, je zult er plezier van hebben.

[21 augustus 1864
Vergadering van De Dageraad]
21 augustus 1864
Vergadering van De Dageraad. Fragment uit de notulen. (I.I.S.G)
De president was R.C. d'Ablaing van Giessenburg.
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Pres. berigt dat de Heer E.D. Dekker Woensdag avond zal spreken en sluit de
Vergadering als naar gewoonte.

[23 augustus 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 23 en 24 augustus 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 21-22. (M.M.)
In de marge tekende Mimi hierbij aan: 25 aug., blijkbaar opgrond van een
poststempel; 25 augustus 1864 was een donderdag; de brief is dus geschreven op
de dinsdag en woensdag daarvóor.
Uit de aansluitende mededelingen van Mimi, met toespeling op Idee 261 (zie VW
II, blz. 463), blijkt ten overvloede dat heel dit afschrift bedoeld is geweest als kopij,
en dan stellig voor Brieven VII. Maar het is nooit door haar gebruikt.
dingsdag.
Ik heb prettig zitten denken. Myn moed neemt toe als een lawine. O er is iets
stormachtigs in! Binnen weinig tyds zal ik de magtigste man wezen in Holland. Je
zult zien.
Woensdag.
Gister avond heb ik niet gewerkt om m'n ogen. Ik heb in den regen geloopen, klets
nat.
Ik zend je een proefdruk voor je amusement; maar ik moet m'n ogen sparen. Van
avond voordragt voor de Dageraad. Ik heb er pret in; en ik zou toch niet hebben
willen schryven of corrigeren voor m'n ogen.
(Nu volgen zeer opgewekte brieven. ik kàn ze niet geven en ook niets er uit. Voor
de kennis van den mensch Multatuli was alles noodig. maar ik kan ze niet geven aan
publiek, en eigenlijk slechts aan zeer weinigen. De leuwerik jubelde in hooge sfeeren
- hij wist niet dat i neer zou dalen naar omlaag - maar ik weet het. Ik weet dat hij
stervende blootstond aan vertrapping en daarom doet zijn jubelen daar omhoog te
zeer - omdat ik weet wat er volgde - ik kan 't niet geven aan 't publiek.
Reeds hier vangt de reactie aan.

[24 augustus 1864
Multatuli spreekt voor De Dageraad]
24 augustus 1864
Multatuli spreekt voor de leden van De Dageraad.
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[25 augustus 1864
Brief van Multatuli aan Van Vloten]
25 augustus 1864
Brief van Multatuli aan Van Vloten. Dubbel velletje postpapier, tot het midden
van blz. 3 beschreven. (M.M.)
Havelaar pag. 211: zie VW I, blz. 161. Multatuli kan alleen doelen op zijn padangse
toneelstuk De Bruid daarboven.
t.G: ter Gunne.
Amsterdam 25 Aug.
Waarde Heer van Vloten
Ik heb myn ogen bedorven, en mag 'n paar dagen niet schryven of corrigeren, en
dat's jammer want ik was goed aan 't werk - Ik heb u een verzoek te doen (vergeef
de kortheid, elke letter die ik zet doet my zeer aan't gezigt)
Wil U voor my een lezing prepareren of doen voorbereiden te Deventer (voor
geld, helaas maar't moet).
Gy kunt verzekeren dat het ladieslike wezen zal ja zelfs young ladieslike. 't Is iets
wat ze noemen: ‘heel mooi’
Ik wou dat doen in den tyd dat ik niet schryven kan, Ik ben anders goed aan't werk
en met animo, ook zie ik kans om myn positie te verbeteren. Myn vrouw is er al
vrolyk op. Maar nu komen die ogen er zoo gek tussen.
Als Gy nog te Katwyk zyt - hoe weet ik dat. Kom ik zal maar naar Deventer sturen.
Wie is er te Katwyk met zoo'n weêr!
Hartelyk gegroet.
Douwes Dekker
Myn lezing is littérature légère, en niet op de hoogte van Uw wetenschap of rang.
't Is beter dat gy 't een ander laat arrangeren, er is niets professoraals in myn voordragt.
Maar wèl kunt gy verzekeren dat het voor dames is. Maar ik zou moeten weten
dat het fin: de moeite waard is, want thuis wachten ze er op.
Ik zal iets voordragen uit den tyd van Havelaar pag. 211. ‘Ik maakte komedies
&c’ dus heel inoffensief.
De lieve meisjes t. G. kunnen er komen, en allemaal.
Ik kan niet zien.

[27 augustus 1864
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 27 augustus 1864
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 41-42)
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Bruxelles, le 27 Août 64.
Ecoute, ma Loulou chère, j'ai à te dire des bonnes choses, qui te feront plaisir.
Notre position s'est améliorée de beaucoup. Dekker sera payé dès qu'il a fini une
feuille d'imprimerie (tu sais, une feuille sont huit pages); il travaille avec un élan
incroyable; trois presses ne suffisent pas pour imprimer ce qu'il écrit. Hij zegt: ‘ik
schrijf zoo, als zeker nooit iemand geschreven heeft, comme la foudre.’ Il est si
heureux à présent: notre misère touchera à sa fin. Aujourd'hui j'ai déjà payé des notes
qui me pesaient beaucoup. Je suis nerveuse, mais à présent de bonheur et de joie.
Dekker m'écrit des lettres plein d'amour; il croit être sûr de triompher. Il est si
heureux! Son esprit s'est épanoui comme une fleur. Oh, tu le verras, il est un génie.
Vraiment il est adorable. Il m'écrit:‘Armoede heeft opgehouden voor allen, ja voor
allen die tot me hooren. Wel nog een beetje schipperen, maar angst en akeligheid
niet meer. O Tine, zoo heerlijk! Schrijf 't toch aan Stephanie. Zij zal er in deelen en
't voor je zoo prettig vinden! Uw gevoel voor haar vind ik schoon en wat gij van haar
zegt is bezielend. O! geen zorgen meer, geluk te geven aan velen! Ik voel dat ik een
nieuw leven inga. Ik ben verbaasd van mijn hoofd; ik weet nu dingen die ik niet wist.
De menschen zullen beschaamd staan, dat ze ons zoo dom beoordeeld hebben, mij
om mezelf, jou omdat je aan me hechtte. Maar alles zal goed worden. Zeg aan
Stephanie, ze niet meer bekommerd over je lijden moet zijn.’...

[28 augustus 1864
Sietske Abrahamsz wordt lid van De Dageraad]
28 augustus 1864
Sietske Abrahamsz wordt lidt van De Dageraad. Notulen van de vergadering van
zondag 28 augustus 1864; drie fragmenten. (I.I.S.G.)
De Heer van Vuuren opent de Vergadering met een dankbare hulde te brengen aan
de verdiensten van de Heer E. Douwes Dekker vooral in betrekking tot de Vereeniging
en rigt tevens als eerste vrouwelijk lid der Vereeniging een paar woorden tot Mej.
Sietke Abrahamsz Nicht van den Heer Dekker. De Notulen worden gelezen en
goedgekeurd. De Heer Christiaanse berigt dat Mej. S. Abrahamsz lid der Vereeniging
is geworden en zamelt daarna de vrijwillige bijdragen in tot bestrijding der locaal
kosten voor de voordragt van den Heer Dekker. Die bijdragen zijn f 4,30. De Sec
heet Mej S. Abrahamsz welkom in ons midden. Hij wijst haar op het doel der
Vereeniging
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waarin ook de Emancipatie der vrouw begrepen is, hij roept haar op krachtig te
strijden tegen de verdrukking harer sekse waarbij zij rekenen kan op ondersteuning
van mannen uit ons midden, en wenscht dat zij als eerst vrouwelijk lid onzer
vereeniging daarvan een pilaar en sieraad moge zijn.
De Heer Christiaanse maakt de leden en vooral de bezoekers attent dat de ontvangen
bijdragen uitsluitend tot bestrijding der locaal kosten worden aangewend.
Mej Abrahamsz rigt eenige woorden tot de leden, waarbij zij beloofd het doel der
Vereeniging naar kracht en vermogen te zullen ondersteunen.

[31 augustus 1864
Brief van d'Ablaing aan Van Vloten]
31 augustus 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Van Vloten. (Kopieboek 3, blz. 10.
M.M.)
31 Aug.
Den WelEd. Hoog Gel. Heer Prof. J. van Vloten Deventer
Waarde Heer.
Dekker is thans sedert twee maanden bij mij gelogeerd. Ik heb eindelijk erlangd
wat ik sedert jaren beoogde. Zijn gemoedstoestand is gunstiger dan sedert vele jaren
het geval is geweest. Ik hoop hem nog lang ja misschien voor altijd dien toestand te
verzekeren, en gelukt mij dit, dan is hij gered. Het eenige noodige is dat ik in staat
zij hem voor ieder vel, ter afdruk gereed, f 25. - vooruit te betalen. In afwachting
iemand te vinden die mij dit geld voorschiet, onder verband van de opbrengst der
Ideen, heb ik Dekker reeds f 200 uitbetaald; hij werkt als een paard, is vrolijk en vol
moed en heeft zijne vrouw beloofd nooit meer ondeugend te zijn en haar voortaan
geregeld wekelijks geld te zenden, - geld dat hij zelf heeft verdiend. Voor het einde
van dit jaar zullen de tweede en derde bundel het licht zien, - wanneer ik ten minste
een geldschieter kan vinden. Lukt mij dit laatste niet dan is alles weder verloren.
Mijne positie is dus op het oogenblik allerpijnlijkst; mijne verhuizing heeft groote
uitgaven en bijzondere inkopen gevorderd, het belang van D... zoowel als het mijne
vordert dat ik geregeld de wissels, die nu meer dan ge-
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woonlijk op mij worden getrokken, blijf honoreren, om dat te doen heb ik, vooral
bij de uitgebreidheid, die mijn handel thans heeft en na de vroeger geleden verliezen,
al mijn geld noodig, - kan ik geen voorschot geven, dan keert terstond de jammerlijke
toestand van D... physiek en financieel terug. Ik kan daarenboven niet ieder financier
de vereischte geldbelegging voorslaan: de waarde van effecten kan ieder in de
beursberigten nazien, de waarde van D's handschrift wordt door weinigen begrepen,
- en zij die ze begrijpen, zijn geen beursgangers die geldbeleggingen zoeken.
Daarenboven loop ik gevaar dat men, in geval van weigering, de motieven tot mijne
vraag verkeerd interpretéren, en men in het ter leen vragen tegen behoorlijke intérest
van eene geldsom of liever een crediet voor eene zaak afgescheiden van mijn handel,
eene geldverlegenheid zie, die kan leiden tot stremming van den geregelden gang
mijner gewone zaken en tot minder soliditeit in handel en vooral in reputatie.
Ik geef tot heden den moed niet op en verberg zooveel mogelijk voor D... de zorg
die mij drukt, en die, kende hij ze, hem weder geheel ontstemmen zou.
Morgen zien vel 1-7 van den tweeden bundel Ideen het licht. Ik zend ieder
Boekhandelaar een Exemplaar ter inzage. Na beleefde groeten, UEDwD.

[1 september 1864
Advertentie inzake tweede bundel Ideen]
1 september 1864
Advertentie in het Algemeen Handelsblad van 1 september 1864, inzake werken
van Multatuli.
Een gelijke advertentie staat in de Amsterdamsche Courant van deze datum.

Verschenen: Ideen van Multatuli,
2de Bundel, 1ste Aflevering, 1ste Gedeelte.
Inhoud: Brief aan Mevr. P..., Beschouwing van de toestand des Nederlandschen
Volks.
Prijs f 1.05.
Uit deze Aflevering is afzonderlijk over gedrukt en verkrijgbaar gesteld:
Brief Aan Mevr. P...
Prijs f 0.40
De Firma R.C. Meijer
Kalverstraat 246.
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[1 september 1864
Advertentie inzake tweede bundel Ideen]
1 september 1864
Advertentie in het Nieuwsblad voor den Boekhandel, Donderdag, 1 September
1864, blz. 153-154.

Multatuli.
Ideen. 2e bundel, 1e aflevering, 1e gedeelte. Prijs f 1,05, netto f 0,84, met premiën
13/12.
Van bovenstaande wordt heden door mij één Exemplaar aan den Boekhandel ter
inzage gezonden.
Ter voorkoming van onaangename kwestiën of vergissingen beschouw ik al de
aanvragen om vervolgen op den 1sten bundel Ideen, die ik naar aanleiding van
vroegere aankondigingen ontving, als verjaard, en noodig ik bij dezen HH.
Boekhandelaren uit mij spoedig op te geven het getal Exemplaren dat zij, zoo van
den eerste, als van volgende afleveringen voor rekening wenschen te ontvangen.
De brief aan Mevr. P. blz. 1-40, is afzonderlijk verkrijgbaar à f 0,40, netto f 0,32,
met premie 13/12.
Ik acht mij verpligt Heeren Boekhandelaren ter kennis te brengen dat door mij
van de nieuwe afleveringen der Ideen, met deze te beginnen, een ruim getal Ex naar
Batavia zal in depôt gezonden worden.
Amsterdam, 1 Sept. 1864.
De Firma R.C. Meyer.

[2 september 1864
Brief van d'Ablaing aan Wijnandts]
2 september 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan A. Wijnandts. (Kopieboek 3, blz.
12. M.M.)
2 Sept.
A. Wijnandts Esq.
Amice
Reeds gisteren zagen vel 1-7 van den tweeden bundel het licht; vergun mij dus u
te verzoeken om f 175. - door mij in uw naam den Heer EDD. voorgeschoten. Ik heb
zeer veel kans ook voor de overige f 1000 gedekt te worden en D. dus geregeld te
kunnen aan den gang houden.
Vel 8-10 verschijnen de aanstaande week.
Na hartelijke groete
T.T.

[september 1864
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Begin september 1864
Brief van J. van Vloten aan Multatuli. Enkel velletje postpapier, dubbelgevouwen,
en tot bovenaan blz. 2 beschreven. (M.M.)
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Waarde Vriend!
't Was mij aangenaam eens weder iets van u te vernemen, en vooral gij nu goed
aan 't werk waart; hoe jammer, dat uw oogen u daarin nu zoo leelijk moeten storen;
ik hoop dat het spoedig wat beter mag zijn. Tot mijn leedwezen kan ik u niet
aanmoedigen, hier thans eene lezing te komen houden; geldelijk althans zou dat niets
opleveren, en wellicht zelfs de reiskosten niet goedmaken. 't Speet mij zeer, u voor
een paar maanden zoo te hebben misgeloopen; gij zult van Meijer gehoord hebben,
ik ook bij hem nog naar u gevraagd heb; maar gij waart reeds weder weg. Daar ik
niet weet, of gij nog altoos in 't Bijbelhof verblijf houdt, zend ik dezen maar bij hem
ingesloten.
Na groete, ook van mijne vrouw
Steeds T.T.
Van Vloten.

[4 september 1864
Vergadering van De Dageraad]
4 september 1864
Vergadering van De Dageraad. Fragment uit de notulen. (I.I.S.G)
De Heer de Jong houdt eene voordragt over de Vrouw. Mej. Abrahamsz. beloofd
den volgenden week den Spreker te repliceeren. Pres. zegt den Spreker dank,
vervolgens berigt hij dat de Heer E. Douwes Dekker Woensdag avond wederom eene
voordragt voor de leden zal houden, en sluit daarna de vergadering op de gewone
wijze.

[6 september 1864
Brief van Von Roesgen von Floss aan d'Ablaing]
6 september 1864
Brief van Ph. von Roesgen von Floss aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Dubbel
velletje lichtblauw papier, waarvan twee blz. beschreven. (M.M.) De bijgevoegde
brief aan Multatuli is niet teruggevonden.
's Gravenhage den 6 Septb. 1864
Hoog WelGeboren Heer
den Heer d'Ablaing van Giessenburg
Hoog WelGeboren Heer!
Zoo even ontvang ik per post de ‘Ideën van Multatuli.’ en haast mij UHoog
WelGeboren voor deze toezending mijnen opregten dank te betuigen, tevens met
beleefd verzoek om inliggenden wel te willen geworden aan den geachten auteur,
van wien het mij hoogst aangenaam wezen zal spoedig iets te mogen vernemen, daar
ik altoos nog hoop dat hij niet alleen over zijne eigenlijke vijanden maar ook
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over den Hollandschen Jan Saliegeest eindelijk zal zegevieren.
Ter afwisseling van mijne ‘aanmerkingen op de Grondwet’ waarvan reeds meer
dan de helft voor de pers gereed ligt (Zoodra de Staten Generaal geopend zijn begin
ik mijne manoeuvre met de Circulaire) schrijf ik eenige beschouwingen over den
wettelijken toestand der Vrouw, wier emancipatie ik mij ten sterksten wil aantrekken.
Zoodra dit stuk, hetwelk slechts in de grootte eener brochure blijven zal, gereed is
zal ik het UE. zenden, voor het geval dat de uitgave met eenig uitzigt mogt kunnen
worden ondernomen.
Met de meest opregte hoogachting heb ik de eer mij te noemen
UHoog Welgeb: dw: dienaar
Ph: von Roesgen von Floss.

[7 september 1864
Brief van d'Ablaing aan Luttenberg]
7 september 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan G. Luttenberg Gzn. Zwolle.
(Kopieboek 3, blz. 12. M.M.)
Mijnheer
Het is mij gelukt Multatuli te bewegen de uitgave zijner Ideen voort te zetten, mits
hem voor ieder vel druks, gereed het licht te zien f 25, - worde vooruit betaald. Niet
gelukt is het mij tot heden iemand te vinden, die mij tot geldschieter wil dienen; ik
heb van mijne zijde tot hiertoe het benoodigde geld verstrekt, doch dit heb ik tegen
het einde der maand noodig in mijne zaak, dus, verre van hiermede te kunnen
voortgaan, zoude ik zelf zeer gedupeerd zijn wanneer ik niet spoedig iemand vond
die, ten faveure van D. en tegen behoorlijke interest mij, tot het binnenkomen der
abonnementsrekeningen, een crediet opende, voor de successivelijk tot gezegd doel
te verstrekken gelden.
Ging ik voort zonder zelf gedekt te zijn, dan zou ik, vooral zoo kort na de kosten
die ik gehad en de uitbreiding die ik aan mijne zaak gegeven heb, mijne betalingen
van andere dingen belemmeren, en het crediet dat ik bezit, en dat voor D. zoo wel
als mij zoo nuttig is, verspelen, - houd ik op met uitbetalen van de bedongen f 25.dan is ook gelijktijdig de veine van D. gebroken, en - wie weet of hij ooit die
uitmuntend geschikte stemming terug erlangt, die hem thans zulk een kracht en ijver
geeft.
Ge ziet er is veel hoop, maar laat men alles op mijne schouders alleen
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nederkomen, dan kan de toekomst er spoedig weder even somber gaan uitzien als
zoo kort geleden. Ik doe mijn pligt, en beschouw dat daartoe ook behoort, de overige
vrienden van D. op te roepen tot het doen van de hunne - vóór het te laat zij.
Na hartelijke groete
UEDwD.

[7 september 1864
Multatuli spreekt voor De Dageraad]
7 september 1864
Multatuli spreekt voor de leden van De Dageraad.

[8 september 1864
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 8 en 9 september 1864
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 42-44) me faire signaler: dit slaat
op Multatuli's voornemen om deel te nemen aan het Congres der internationale
vereeniging tot bevordering der sociale wetenschappen, te houden in het Paleis te
Amsterdam in de week van 26 september tot en met 1 oktober.
Bruxelles, le 8 Septembre 64.
Mes yeux vont mieux. Je respire un peu. Dekker m'envoie les lettres les plus
satisfaisantes sur notre position. Chaque semaine j'ai de quoi payer mes créanciers.
Dekker a beaucoup d'élan, il veut triompher coûte que coûte. Oh, nous aurons de
bonnes soirées eet hiver ci; tu partageras notre bonheur. Ce que je trouvais très gentil
de Dekker, c'est qu'il me priait de faire quelque chose assez difficile. ‘En récompense
tu auras la satisfaction que Stéphanie entendra parler de moi par les français et les
belges, car au congrès d'Amsterdam je veux me faire signaler.’ N'est ce pas, qu'il me
comprend? Il sak bien que j'ai le coeur plein de toi, ma Loutjou! Ma chère enfant,
j'espère tant et tant que tu seras heureuse; j'aimerais de connaître ton fiancé.
le 9 Sept.
Je voudrais te montrer toutes les lettres que je reçois de Dekker pleines
d'enthousiasme et d'espoir pour l'avenir. ‘Je te dis, l'avenir est à moi!’ Je me représente
le cerveau d'un homme de génie comme un volcan en ébullition qui gronde et couve
sourdement, qui fait éruption de temps à autre et lance le feu et la flamme sous la
forme de pensées éclatantes et d'actions mémorables. Ces hommes là ont quelque
chose de fort attrayant pour moi, j'aime tant ces explosions de leur génie! C'est alors
qu'ils méritent notre adoration et pour moi, je suis juste quand je leur pardonne tout,
tout. Ja ik geloof nog
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aan schoone dagen voor de toekomst; onze kinderen zullen de vruchten zien, wat
persévérance vermag. En hoe gelukkig, zij geen leed er van gekend hebben.
Non gaat tegenwoordig alle dagen (met mij natuurlijk) naar 't gymnase, en zoolang
de vacantie van Edu duurt, gaat hij er ook. Die lieve Non is zoo moedig en heeft
zooveel aanleg, dat 't waarlijk aardig is. Zij maakt jongens, die er al lang waren,
beschaamd. 't Is in uw buurt, mijne lieve; la continuation de la rue de Ligne, chez
Monsieur Euler. Gij moet eens met me gaan om dat kleine ding kunsten te zien
maken, wilt ge? Voor mij is't eigentlijk een corvée en ben den heelen tijd en transe
mortelle en dedans, car je ne veux pas le montrer, de peur de les rendre poltrons. Ce
matin, ma petite Nonni devait monter une échelle très haute, puis saisir (avec ses
petites mains) une perche pour se faire descendre; mon coeur battait violemment de
crainte et je fus très contente que je la voyais saine et sauve en bas.

[9 september 1864
Brief van Multatuli aan Mimi]
* 9 en 11 september 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 22. (M.M.)
In de marge tekende Mimi hierbij aan: br. 23 verzonden 12 Sept. De dateringen
tussen haakjes zijn kennelijk een toevoeging van Mimi.
Vrydag avond (9 Sept.)
O, van morgen heb ik geschaterd van lachen, en ik dacht ik wou dat mimi dat
hoorde. Verbeelje, de man die 't kastje voor Siet moet maken was aangediend. Ik zit
zeer negligé te schryven ½ 10 pantoffels, een ochtendbroek op de heup, 't hemd
matroosachtig (yankee-like) geen das, ja zelfs 't hemd wat open, m'n haar wild,
kortom heel negligé. Nu, daar ik me wat schaamde voor dien man of uit 'n soort van
fatsoen, god weet het, ik loop gauw naar 'n soort van kast en trek wat aan. De rest
bleef in statu quo. Na 't vertrek van den man wou ik 't jasje dat ik meende aantehebben
weer uitgooien, want het hinderde my in 't schryven, en zie, by 't uitdoen merk ik dat
ik by dat andere tenue een heele nette zwarte rok had aangetrokken. De man moet
gedacht hebben dat ik gek was. Ik lach nu nog onder 't schryven. Toen ik van ochtend
zoo lachte dacht ik aan jou, en nog iets: ik zal een portret voor je laten maken van
dat schryftenue.
Van daag eerst is vel 8, 9 & 10 verzonden.
M'n oogen zyn maar zo. ik geloof dat ik goed zou doen wat te rusten
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van geschryf, en zoodra ik 14 vel af heb en de wereld in zal ik eens 2, 3 dagen geen
pen aanraken.
M'n oogen zyn waarlyk slecht. Ik ben er wat ongerust over. Want als dat niet
beterde, hoe dan! Ik ben den laatsten tyd al te kort geschoten in levering van werk.
Zondag (11 Sept.)
Opgeruimd wat de hoofdzaken betreft, ja! (byv. de Ideen maken enormen opgang).
Maar dat ik dikwyls kleine dagelykse tegenspoeden heb is natuurlyk. Dat lastige met
m'n ogen is een groote hinderpaal. Zonder dat zou ik al veel verder wezen, en als ik
langzaam werk scheelt dit terstond in geld en in 't vooruitkomen. Vandaag brieven
van veel personen over de Ideen. Ook van Roesgen von Floss. Ik ken dien stortvloed
van ouds. Dat zyn allerlei personen die zich aan my willen vastklampen om ze mee
te trekken op publiek terrein. Daar is iets eigenaardigs in.

[11 september 1864
Vergadering van De Dageraad]
11 september 1864
Vergadering van De Dageraad. Twee fragmenten uit de notulen. (I.I.S.G.)
Terwijl Bibliothecaris rondgaat tot ontvangst der vrijwillige bijdrage tot bestrijding
van locaal-huur bestemd voor de lezing van Multatuli leest de Heer de Jong eenige
mededeelingen op maatschappelijk gebied voor, waarvoor de Heer van Vuuren hem
dank zegt.
De vrijwillige bijdragen bedroegen

f 5.63

overig saldo

f .32

totaal

f 5.95

Bijna voldoende voor twee te houden lezingen
De Bibliothecaris berigt dat de bibliotheek is verrijkt geworden met een geschenk
van de Heer E. Douwes Dekker en wel de 2e bundel zijner Ideën, voorts de laatst
uitgekomen afl. Strauss het leven van Jezus, en het aangekochte werk Dr Dozij de
Joden in Mekka, en eindelijk dat van het gewezen lid de Heer Berlin door
tusschenkomst van de Heer Mulder nog eenige exemplaren zijner laatste toelichting
ter verdeeling onder de leden.

[11 september 1864
Jan Douwes Dekker overlijdt te Grissee]
11 september 1864
Multatuli's broer, Jan Douwes Dekker, geboren 28 juni 1816, overlijdt te
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Grissee (Java); zijn weduwe Louise Maria Elise Adolphine Bousquet blijft met vier
zoons en drie dochters achter.
Het bericht van dit overlijden kan Nederland niet vóór midden oktober hebben
bereikt.

[15 september 1864
Brief van Multatuli aan Mini]
* 15 september 1864
Brief van Multatuli aan Mimi. Afschrift-Mimi, folio 22-23. (M.M.) Dit is de laatste
brief uit het Afschrift; voor de beschrijving daarvan zie men bij 4 mei 1864.
Donderdag (15 Sept)
Een opmerking! Ik doe nooit iets met studie in dien zin - och, je weet wel. Nu by
schryven kies ik nooit onderwerpen. Ik maak eigenlyk geen plannen of schetsen. En
waar ik 't doe, wyk ik er van af als 't me lust. Nu, zonder by 't schryven der Ideen
ooit te denken aan program, vraag ik je of 't niet precies is wat ik voornam by 't
ontstaan van 't denkbeeld om ideen te schryven. Je kunt m'n impressie zien in de
Vry-arbeid. Daar woon je als 't ware de bevruchting by van 't kind waarvan ik nu
verlos, of liever waarvan ik sedert een en een half jaar bezig ben te verlossen. Lees
eens na in de Vry-arbeid. Ik was die bui vergeten, moetje weten, en ik vond het aardig
dat dezer dagen natelezen en optemerken.

[15 september 1864
Brief van Multatuli aan Mr. A.H. Hartogh]
15 september 1864
Brief van Multatuli, geadresseerd: Hoogedelgestr Heer Mr. H.A. Hartogh officier
van Justitie by de arrondissements regtbank te Amsterdam Keiz.gr. 652.
Dubbel velletje papier, tot het midden van blz. 2 beschreven. (U.B. Amsterdam;
fotokopie M.M.)
Hierbij ingesloten het eigenhandig afschrift van een brief van Multatuli aan de
Hoofdcommissaris van Politie te Amsterdam. Dubbel velletje papier, aan éen zijde
beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Multatuli publiceerde deze twee brieven eveneens in Ideen, tweede bundel, als
Idee 484. (VW III, blz. 232-234)
Amsterdam 15 sept. 1864
Hoogedelgestrenge Heer!
Waarschynlyk ten overvloede, geef ik my de eer UHEDG. hierby aantebieden
afschrift van een biljet dat ik zo-even de vryheid nam
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te rigten tot den Heer hoofdkommissaris van Politie.
U hoogedelgestrenge beleefdelyk verzoekende deze myne handeling alleen
toeteschryven aan myne begeerte om in den kring myner vermogens meêtewerken
tot het goede, heb ik de eer met de meeste hoogachting my te noemen
Uwhoogedelgestrenge dienstwillige Dienaar
Douwes Dekker
Hoogedelgestrenge Heer Mr H.A. Hartogh
Officier van Justitie bij de arrondissements regtbank
Alhier
Afschrift
Amsterdam 15 sept 1864
Weledelgestrenge Heer,
Ik beschouw het als myn burgerpligt Uwedelgestr. opmerkzaam te maken op een
feit dat by gelegenheid der kermis hier ter stede, elken dag plaats heeft, en dat myns
inziens, ten regte behoort te worden gerangschikt onder de rubriek: ‘attentat aux
moeurs’
Een zogenaamde wilde verslindt ten aanzien van kermisgasten (die voor hun
pleizier uit zyn) levende dieren. Onder 't publiek dat zyn tent bezoekt, zyn kinderen.
Ik ben overtuigd, mynheer de hoofdkommissaris, dat ik geen woord behoef
toetevoegen aan deze mededeling, om UWEDG te moveren ten spoedigste een eind
te maken aan zulke grove schending der wetten van goeden smaak, van gevoel, en
van zedelykheid.
Ik heb de eer, enz
w.g. Douwes Dekker
voor eensl. afschr.
Douwes Dekker.
Weledelgestrenge Heer Hoofdkommissaris van Politie te Amsterdam

[september 1864
Brief van Multatuli aan Van Vloten]
Waarschijnlijk midden september 1864
Brief van Multatuli aan Van Vloten. Dubbel velletje postpapier, tot het midden
van blz. 4 beschreven. (M.M.)
Voor de brief in de Havelaar zie men VW I, blz. 265.
Waarde Heer van Vloten!
Ik lees daar uw stuk over my en ik dank u, niet voor uw opinie na-
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tuurlyk maar voor den welwillenden moed, die te uiten. Misschien zullen nu anderen
durven zeggen: ‘precies m'n idee.’
Ik ben erg verdrietig op u geweest over Uw flauwe behandeling van myn poging
om in Deventer te spreken. 't was nodig, en nog! Ik kryg nu voor elk blad dat af is,
voorschot op de vermoedelyke winst. Nu dat is mooi, en ik was zoo bly met die
regeling. Maar m'n ogen laten my nu in den steek. En daar ik tuis had gezegd dat ze
voortaan geregeld geld zouden ontvangen, was't my zo bitter dat niet te kunnen
volhouden. Ik heb nu indedaad moeite om dit briefje te schryven. Dat wou ik hebben
aangevuld met lezingen. En ik wist dat ik ditmaal in Deventer bevallen zou. Ik had
iets ‘moois’, en geen barheden. Maar nu iets anders.
Uw loyaal partytrekken legt my de verpligting op u niet in den steek te laten met
uw opinie. Als men U aanvalt over uw mening, wou ik niet graag dat gy daar zoudt
staan als een domme gelover. Dus vraag ik U over my te beschikken als gy iets nodig
hebt te weten tot goed antwoorden.
Ik kan waarachtig haast niet zien. t papier schittert me zoo.
Ik ben zo vry U hierby een briefje aantebieden dat ik voor 2, 3 dagen van tantes
kreeg. Maar er moet iets by gezegd worden. Zy voelen hartelyker dan ze mogen
schryven om myn zwager van Heeckeren, die een particuliere vrind van van twist is
en bovendien erg fatsoenelyk. V Heeckeren is niet slecht maar klein. Ja slecht ook.
De brief van pag uit den Havelaar was van hem, en z'n vrouw. Ik heb ze nog - er
waren er meer.‘Als Everdine my verliet en terugkeerde tot den Heer zou de familie
haar naaiwerk bezorgen.’
Maar dat daargelaten. Die tantes hebben eigenlyk liever myn pink dan den helen
van Heeckeren. Sedert ik niets voor haar kan doen - of weinig want ook na Lebak
heb ik soms geholpen - mogen ze v.H niet afvallen. Toch koopt hy die
aanhankelykheid al te goedkoop, want wat hy voor die tantes doet is schraal. In 1856,
57 verweet hy my myn roekeloosheid en zei dat ik die oude stumperts bedierf, enz.
Ik zeg u dit om te voorkomen dat de twee dames worden gepresseerd tot myn herstel
van eer. Dat zou haar de almoes van v.H kosten. Dus dat mag niet voor ik er boven
op ben en voor haar zorgen kan. Wilt gy voor myn rekening (of neen, te boeken:
R.C. Meijer) den Heer ter Gunne verzoeken een exemplaar (beide bundels) uwer
anthologie naar Brussel te zenden. t Zal haar zoo'n pleizier doen. Och
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schryf er in: van den schryver aan Mevr. DD. of noem haar zoals ge wilt, als ze maar
voelt dat het voor háár is, iets als dat van de Pène voor in den Havelaar.
Myn ogen branden zoo ik moest acht dagen geen papier zien maar ik kan niet
zolang rusten.
Wees hartelyk gegroet en Uwe vrouw heel vriendelyk en de jongens Willem en
frank en Odo en allemaal
Douwes Dekker
Donderdag morgen. Ik had myn reisje naar Deventer willen verbinden met een consult
by Dr - och die naam, de oculist meen ik. Als de brief weg is, weet ik het. 't is toch
gek.
Men obstineert zich hier te vertellen dat ik myn vrouw zoo mishandel.
Dàt is't antwoord van de mensen die partytrekken voor de dingen die ik aanval.
Een makkelyk antwoord. Et sans replique. Want ik kan toch Everdine geen certificaat
van goed gedrag vragen?

[23 september 1864
Brief van Busken Huet aan Multatuli]
* 23 september 1864
Brief van Cd. Busken Huet aan Multatuli. Afschrift van Mimi. (M.M.) De brief van
Multatuli, waarop het onderstaande een antwoord is, en de authentieke brief van
Huet werden niet teruggevonden. Multatuli had kennelijk geïnformeerd waarom De
Gids niets van zijn werk besprak.
Bloemendaal, 23 Sept. 64.
Waarde Heer,
Ik heet wel mede-redacteur van den Gids, doch feitelijk ben ik weinig meer dan
mede-arbeider. Slechts bij zeldzame uitzondering woon ik de vergaderingen der
redactie bij; en om u iets te kunnen mededeelen van hetgeen op de jongste dier
vergaderingen voorgevallen is met uwe ‘Ideèn’, heb ik moeten wachten tot er zich
eene gelegenheid opdeed om naar de zaak te informeeren. Thans kan ik u met
zekerheid melden dat de heer van Kampen, bij het terugzenden van het stuk aan uwen
uitgever, zich slechts gehouden heeft aan de hem gegeven instructie. Wat de redactie
aangaat, zij kan zich niet herinneren dat de eerste reeks van uwe ‘Ideen’ haar
toegezonden is; en de gedachte is dan ook bij haar niet opgekomen dat No 1 van de
2de reeks aangemerkt behoorde te worden als een vervolg. Zij is alleen
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te rade gegaan met den inhoud van dat stuk; en aangezien zij niet wist aan wien zij
uw brief aan Mevr. Pruimers die daarin eene voorname plaats beslaat, ter beoordeeling
zenden zou (erken zelf, bid ik u, dat die brief uw meesterstuk niet is), meende zij het
aan den uitgever verpligt te zijn om een exemplaar, waarvan geen gebruik gemaakt
zou worden, aan hem terug te zenden.
Mogten er onder de redacteuren van den Gids - mij is daarvan nooit iets gebleken
- enkelen gevonden worden die tegen u vooringenomen zijn, met mij zelven is zulks
geenszins het geval. Ik stel prijs op de hoogachting van alle onafhankelijke mannen;
ook op de uwe; en indien Gij voort wilt gaan met mij, ten blijke uwer bij alle verschil
van meening welwillende gezindheid, uwe geschriften toetezenden, zal ik die
toezending weten te waardeeren. Mijne houding tegenover de maatschappij is minder
negatief dan de uwe, en ten gevolge daarvan heb ik meer voorspoed. Doch ik reken
die niet voor eene verdienste. Ieder van ons moet weten wat hij wil, en elk die het
goede wil is mijn bondgenoot.
Met aanbeveling in uwe vriendschappelijke herinnering,
Uw dienstw.
Cd. Busken Huet

[25 september 1864
Brief van Jhr. Salvador aan d'Ablaing]
25 september 1864
Brief van Jhr. M. Salvador aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel vel
postpapier, aan éen zijde beschreven. (M.M.)
Wel Edele Heer!
Ik weet niet of uw geachte huisgenoot Multatuli voornemens is het internationaal
congres bij te wonen; het zoude mij echter veel leed doen, indien dit wegens de
kosten werd nagelaten. Daarom neem ik de vrijheid, voor dat laatste geval Zijn Edele
door Uwe tusschenkomst eene kaart van gewoon of geaffilieerd lidmaatschap naar
zijne verkiezing aan te bieden, met vriendelijk verzoek aan U, dit voor mijne rekening
te regelen. Mij dunkt, Multatuli mag dáár niet gemist worden.
Met achting heb ik de eer te zijn
Uw dienstw. dienaar
Jhr. M. Salvador
Haarlem 25 September 1864.
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[25 september 1864
Brief van d'Ablaing aan Jhr. Salvador]
25 september 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Jhr. M. Salvador. (Kopieboek 3,
blz. 15. M.M.)
Waarde Heer
In antwoord op uw vriendelijk aanbod van heden is dienende dat Dekker reeds
sedert eenige dagen als Membre effectif van de Association etc. is ingeschreven.
Verschoon mijn haastig schrijven s.v.p. ik ben bijzonder geoccupeerd.
Na beleefde groete,
UEDw.

[27 september 1864
Brief van Multatuli aan Hotz]
27 september 1864
Brief van Multatuli aan Hotz. Enkel velletje postpapier, dubbelgevouwen en tot
het midden van blz. 2 beschreven. De bijbehorende enveloppe is geadresseerd: Mr
J.C.P. Hotz Stationsweg la Haye, en gestempeld: Amsterdam 27 9 64 en 's Gravenhage
27 9 64. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.) De bijgaande brief betrof kennelijk een
schuldeiser, mogelijk hotel Fuhri in Den Haag.
Waarde Hotz!
Ik ben hier in alle drukte van 't grote congres, en moet Zaterdag spreken (frans op
't paleis) en daar kryg ik bygaanden brief. lees, en help als je kunt. Ik mag me niet
breken. Ik schryf je in haast tussen twee zittingen. Ik mag me door zoo'n zorg nu niet
laten breken. Ik sta hier tegen de eerste beroemde mannen van Europa en dan zoo'n
incident! help als je kunt. Ik heb kalmte en inspanning nodig.
Adie
tt
DD
in grote haast tussen twee zittingen in.

[30 september 1864
Verslag Internationaal Congres]
30 september 1864
Verslag van het Internationaal Congres in de Amsterdamsche Courant, Vrijdag
30 September 1864. Fragment.
Multatuli's voorstel maakt de indruk ironisch te zijn bedoeld.
De laatste spreker was de heer E. Douwes Dekker, die, naar aanleiding van het door
ds. Meyboom gedane voorstel tot vermeerdering van het getal sektiën met een zesde,
voorstelde een zevende er bij te
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voegen: ‘draaijende tafels en spiritisme’. De vergadering gaf blijk met dit voorstel
allesbehalve ingenomen te zijn.
Ten 4½ ure werd de zitting opgeheven.

[1 oktober 1864
Toespraak van Multatuli op het Internationaal Congres]
1 oktober 1864
Multatuli houdt in het Frans een toespraak op het Congres der internationale
vereeniging tot bevordering der sociale wetenschappen, dat sinds maandag 26
september bijeenkomt in het Paleis te Amsterdam. Hoewel het Algemeen Handelsblad
in de edities van 27 september tot en met 4 oktober omstandige verslagen geeft,
tezamen bijna twaalf kolom, is de toespraak van Multatuli tot de navolgende korte
vermelding in het nummer van 3 oktober beperkt gebleven.
De Heer Douwes Dekker (Nederland) verklaart tot geene partij te behooren. Hij
hangt een treurig tafereel op van den toestand in onze koloniën, en van de gruwelen
door het Nederlandsche leger daar bedreven. Hij wil geheele vrijheid en eindigt met
eene vertaling voor te lezen van het slot van zijn werk Max Havelaar.
Een uitvoeriger verslag van Multatuli's rede is te vinden in de Annales de l'association
internationale pour le progrès des sciences sociales. Troisième session. Congrès
d'Amsterdam (Bruxelies-Paris, 1865) blz. 849-852.
février 1857: uiteraard schrijf- of drukfout voor 1856.
M. Douwes Dekker (Amsterdam). - Je n'aime pas les discours. Je crois
qu'ordinairement ils tendent plutôt à produire beaucoup de paroles qu'à faire sentir
la vérité et je viens d'en constater une nouvelle preuve. Le dernier orateur si éloquent
m'aurait presque séduit et entraîné à me ranger sous la bannière du parti libéral, si je
ne préférais me ranger sous la bannière des gens de coeur. (Murmures.)
Je n'ai pas parlé des libéraux, messieurs, j'ai parlé du parti libéral. J'attaque la
politique, mais non les personnes. Je n'ai pas besoin de dire que je respecte l'orateur
qui descend de cette tribune: je viens de lui tendre la main.
Il est très difficile de parler dans cette enceinte, et je ne suis pas éloigné de croire
que la prévoyance touchante du comité d'Amsterdam a choisi ce local pour empêcher
que la vérité, qu'on n'a pu tuer, parvienne à faire entendre sa voix. (Murmures.)
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Je suis responsable de ce que je dis. Il y a quatre ans que mes écrits ont été publiés
en Hollande. Il vous est très facile de m'empêcher de continuer; mais j'affirme que
jusqu'ici, parmi ceux-là même qui étaient appelés personnellement à me combattre,
aucun ne m'a répondu. (Interruption.)
Je reviens à la question: Quelle a été et quelle doit être l'influence des sciences
économiques sur le régime colonial? Vous comprenez que dans cette enceinte et
dans le court espace de temps dont je dispose, pressé par les remarques qui bientôt
me viendront du bureau, il m'est impossible de traiter cette question à fond. A la
question: Quel a été l'effet des sciences économiques sur le régime colonial? Je
réponds, en me bornant à la Hollande: il a été nul. Je vous le demande, quelle pouvait
être, avant 1830, l'influence de la science économique sur la manière de conduire les
affaires au divan du dey d'Alger?
Ce que je dis, je l'ai écrit et l'on ne m'a pas répondu. On me demande des preuves.
Voulez-vous que je vous raconte l'administration sanglante, s'il en fut, de la
Compagnie des Indes, de ces épiciers armés qui, tenant la bible d'une main et l'épée
de l'autre, montraient le ciel aux aborigènes en leur enlevant la terre. Voulez-vous
que je cite tous les faits qui se pressent dans mes souvenirs? Voulez-vous que je vous
fasse la description des villages détruits et brûlés par les héros de l'armée néerlandaise?
Voulez-vous que je vous montre les cadavres des femmes et des enfants assassinés
sous l'égide du Dieu de la Hollande? Non, ce n'est pas de pareils faits que je vous
entretiendrai; car il pourrait se lever ici telle personne qui, ayant séjourné aux Indes
et n'ayant pas vu ces choses auxquelles j'ai assisté, me répondrait: Cela n'est pas vrai,
parce que je ne l'ai pas vu. Je ne dirai donc rien de mon expérience personnelle. J'ai
dit, il y a quatre ans, dans un petit livre que j'ai ici, que les chefs javanais
s'appropriaient les biens des indigènes et que les résidents, vice-résidents et autres,
au lieu de punir ces crimes, se faisaient, pour ainsi dire, les complices de ces
malfaiteurs. On me croira ou l'on ne me croira pas; mais l'année suivante, j'ai publié
la liste de tous les buffles qui ont été volés, dans le cours du mois de février 1857,
dans un seul arrondissement, pendant que j'administrais la province, sous l'autorité
du gouvernement du roi de Hollande. On ne m'a pas répondu. Est ce une preuve?
J'ai ici un ordre du jour du lieutenant général Vanswieten dans lequel il dit que,
lorsqu'il y a deux siècles, l'armée française saccageait Ie Pa-
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latinat, il s'éleva partout un cri d'indignation, et il engage ses officiers à en finir avec
cette manière de faire, parce que, dit-il, nous ne pouvons faire maintenant ce qui était
condamné déjà il y a deux siècles. Voilà l'humanité mise au rang d'une nouveauté.
Il y a de cela trois ans.
Quant à la manière dont se divisent les partis en Hollande, je n'en sais pas
grand'chose. On parle de conservateurs et de libéraux.
M. Bake disait tout à l'heure que le Javanais ne travaillait que lorsqu'il y était
contraint. Il y a du vrai dans cette assertion, mais si le Javanais n'est pas majeur en
ce moment, cela ne prouve pas qu'il ne pourrait pas le devenir sous un gouvernement
humain. Mais on ne l'entend pas ainsi!
Toute l'économie sociale, aux Indes, est basée sur le respect inné de l'aborigène
pour son chef naturel. Craindre le chef de sa tribu, c'est presque synonyme pour lui
de craindre le Seigneur. Son chef, c'est son Dieu, sa religion. Aussi le régime colonial,
soi-disant conservateur, a parfaitement compris tout le parti qu'on pouvait tirer de
ces dispositions. On s'est dit que, pour s'emparer des biens des aborigènes, il suffirait
de donner une partie du butin au chef et c'est ce qu'on a fait.
A ce propos, permettez-moi de vous dire la seule différence qui existe, selon moi,
entre les conservateurs et les libéraux. Les conservateurs veulent faire travailler les
Javanais et enrichir, à leurs dépens, le trésor public de la nation hollandaise, tandis
que les libéraux veulent que ce soient les industriels hollandais eux-mêmes qui
profitent du travail des Javanais. (Applaudissements.)
Et c'est pour cela que moi, qui ne veux appartenir qu'au parti des honnêtes gens,
je n'ai pu jusqu'ici m'associer encore à aucun de ces deux partis.
Pour vous donner une idée du respect du Javanais pour son chef, je me permettrai
de vous raconter un fait, un malheur qui a eu lieu, il y a quelque vingt ans, et qui
vous permettra de juger de la civilisation que les Hollandais donnent à leurs colonies,
en retour des richesses qu'ils en retirent.
Un Pancyrien, appartenant à la cour de l'Empereur, rentra un soir dans son craton
(le craton n'est ni un palais, ni un château, c'est quelque chose comme tout cela
ensemble, une espèce de forteresse). Il sortait du club européen, c'était un Javanais
civilisé, il avait des bottes.
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(Rires.) Rentré dans son craton, il se met dans un état peut-être un peu trop civilisé;
il ordonne à un jeune page, petit garçon d'une familie noble, dont le titre
correspondrait, en France, à celui de chevalier, il ordonne à ce jeune page de lui ôter
ses bottes; l'enfant s'incline. Le prince lui dit: sais-tu bien que je peux te tuer?
- Oui, Monseigneur.
- Mais c'est la vérité; j'ai le droit de vie et de mort sur toi.
- Comme vous le dites, Seigneur.
Le prince exaspéré de ce calme, il aurait peut-être mieux aimé être contredit,
ordonne à son page de lui apporter son kriss. L'enfant prend l'arme, l'offre à son
seigneur, le manche en avant, et lui présente sa poitrine. Le pancyrien saisit l'arme
des mains de son page et le tue raide. (Mouvement.)
Eh bien, ce pancyrien, je l'ai connu à Malte et je dois le dire, j'ai aimé eet homme;
c'est de ses yeux que, pour la première et peut-être pour la dernière fois de ma vie,
j'ai vu couler des larmes javanaises. (Sensation.) Ne vous en étonnez pas; les larmes
sont une invention de l'Occident, de l'Occident si fertile en inventions pour remplacer
le sentiment par des manifestations!
Pour ne pas obliger M. le Président à me rappeler au règlement, j'abrége.
De toutes parts. - Non, non, parlez.
M. Douwes Dekker. - Je vous remercie du fond du coeur de votre bienveillance;
mais en voulant tout dire j'aurais trop à dire. Je me permettrai seulement de vous lire
l'épilogue d'un livre que j'écrivis, il y a quatre ans, le voici:
‘Mon livre est mauvais, d'un méchant style, il n'y a pas d'harmonie entre les diverses
parties... l'auteur est incapable, pas de talent, pas de méthode... Bien, bien... très-bien,
mais le Javanais est maltraité. ‘Car voici le mérite de mon livre: toute réfutation est
impossible. ‘Plus on sera mécontent de mon ouvrage, plus je m'en féliciterai; car la
chance d'être écouté sera d'autant plus grande que votre mécontentement sera plus
vif. Je veux être lu, je le veux...
‘Et vous que j'ose déranger dans votre repos, anciens gouverneurs généraux ou
ministres, ne comptez pas trop sur l'incapacité de ma plume. Elle pourrait s'exercer
au point même de faire croire à la vérité!
‘Alors je demanderais un mandat de représentant pour protester
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contre la honte de ma patrie, pour protester contre ces guerres meurtrières, faites
là-bas aux pauvres gens qu'on excite à la révolte par l'oppression, pour protester
contre la lâcheté qui laisse tant de sujets du roi de Hollande à la merci des pirates de
l'archipel indien.
‘Il est vrai que ces pirates sont des guerriers, et les révoltés des spectres à demi
morts de misère.
‘Et si l'on ne me croyait pas, je traduirais mon livre dans le peu de langues que je
sais et dans toutes celles que je pourrais apprendre, pour demander à l'Europe ce que
j'aurais vainement cherché en Hollande.
‘Et si mes efforts échouaient encore, je traduirais mes livres en malais, en javanais,
en batta, en alfome, en bougi, en soendah. Et j'aiguiserais les klewangs en lançant
des chants de guerre dans le coeur de ces pauvres martyrs, auxquels j'ai promis du
secours...
‘Mais cela ne sera pas nécessaire, j'espère.
‘Car c'est à vous que je dédie mon livre, Guillaume III, roi, grandduc, prince,
empereur du magnifique empire d'Insulinde qui se déroule autour de l'équateur,
comme une guirlande d'émeraudes.
‘C'est à vous, Guillaume III que je demande avec confiance si c'est votre volonté
impériale que là-bas trente millions de vos sujets soient maltraités, opprimés,
martyrisés en votre nom?’
On n'a pas répondu. La nation hollandaise, représentée par son gouvernement, est
condamnée par défaut.

[1 oktober 1864
Repliek aan Multatuli door Van Alphen]
Bijlage
Na de toespraak van Multatuli hield Rochussen een uitvoerig betoog (Annales p.
853-864), en nadat nog enkele andere deelnemers kort aan het woord waren geweest
kreeg de heer F.E.M. van Alphen, referendaris aan het Ministerie van Koloniën,
gelegenheid voorde onderstaande beantwoording van Multatuli's aanval.
M. Van Halve. - Je ne me suis nullement préparé à parier devant cette assemblée,
mais après le défi qui a été lancé à la nation hollandaise par un des orateurs précédents,
je crois de mon devoir de tâcher d'atténuer l'effet que ses paroles peuvent avoir
produit.
Je reconnais que l'organisation administrative des colonies, appartenant à des
nations libres comme la nôtre, est en contradiction avec le principe économique du
laissez faire; et je sais ce que cette con-
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tradiction nous a coûté de peines et de difficultés. Mais maintenant que nous nous
trouvons devant ces difficultés et que nous cherchons à résoudre les graves problèmes
qui s'amoncellent autour de nous, convient-il de lancer toute sorte d'accusations,
non-seulement contre les systèmes, mais encore contre les personnes?
Pour juger une affaire quelconque en parfaite connaissance de cause, il importe
avant tout qu'elle ait été suffisamment instruite. Or, quelle est ici l'autorité competente
pour instruire la question des colonies? C'est évidemment le Congrès. Eh bien, j'en
appelle donc au Congrès pour qu'il fasse cette instruction et je demande qu'il
compulse, avant toute chose, tout ce qui a été écrit en Hollande sur la question qui
nous occupe. (Exclamations.) Je crois, Messieurs, que ce travail est indispensable;
je crois, de plus, qu'après le défi qui nous a été lancé, il est du devoir du Congrès de
se livrer à cette enquête. M. Le Président. Je demande à l'orateur s'il a une proposition
à faire et, dans l'affirmative, je le prie de la transmettre au bureau.
Je l'engage d'ailleurs à résumer autant que possible.
M. Van Halve. - Je demande que le Congrès veuille bien réunir et compulser tout
ce qui a été publié en Hollande, par rapport aux colonies, sous la domination
hollandaise.
Un Membre. - Le Congrès est international; il ne peut pas s'occuper de questions
locales.
La discussion est close.

[Bijlage
Aantekeningen inzake Internationaal Congres]
Bijlage
In zijn eigen, tot nu toe niet teruggevonden, exemplaar van het officiële
congresverslag heeft Multatuli volgens mededeling van M. (= Meersmans) talrijke
notities gemaakt, waarschijnlijk direkt na ontvangst in 1865. Behalve deze notities,
waarvan verder niets bekend is, bestond er ook een los blad met de navolgende
aantekeningen (M.: Rudolf Charles d'Ablaingvan Giessenburg; Amsterdam 1904;
blz. 173-175). Deze aantekeningen komen vrijwel overeen met Idee 534 en 535 (VW
III, blz. 365-373 en 443). Daar vindt men ook de citaten uit de Indépendance belge
en de brusselse Office de Publieké, die hier ontbreken.
In het onderstaande zijn twee storende drukfouten verbeterd: behouders (er staat:
behoudens) en op (er staat: of).
‘Ne pouvait tuer (onleesbaar gescheurd) essaye l'aneantir par évapira-
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tion (gescheurd) heb ik gezegd of iets dergelijks. In weerwil namelijk van mijn
tegenstand in de sectie, hadden zekere hollandse invloeden weten door te drijven,
dat het onderwerp: Koloniale Staatkunde, zou behandeld worden in de grote zaal
van 't Paleis, waar 't spreken zeer moeilijk is. Reeds had énige dagen vroeger een
frans lid zich beklaagd qu'il n'avait pas les qualités d'un crieur public’. Ik had de
koloniale zaken willen behandeld zien in de sectie... maar men durfde niet. 't Is
opvallend dat mijne bedenkingen dienaangaande niet zijn opgenomen in 't
proces-verbaal. De president dier sectie was den Heer Hartsen, lid van onze eerste
Kamer behouder, greformeerd, amsterdammer enz. En zelfs mijn latere reclame over
dat smoren is opnieuw gesmoord. Vrienden in Indië, Gij kunt U niet voorstellen wat
het is, strijd te voeren in Holland! Niets is den Nederlander te laag als 't de
verdediging geldt van zijn Gouden Kalf. 't Was in 't paleis des konings zo gemakkelijk
niet, te zeggen wat ik daar gezegd heb. De hollandse couranten hebben - more
majorum - mijn taal en den ìndruk die ze maakte, verdraaid. Gelukkig dat ze allen
elkaar tegenspraken. Liberalen zeiden dat ik 't behoud had afgekeurd; behouders dat
ik de liberalen had gebrandmerkt. Maar hierin waren ze 't eens dat mijn speech
(gescheurd dus onleesbaar). Ik kwam daar niet om mooi te praten. Ik kwam om aan
Europa te zeggen hoe de Nederlanders den Javaan behandelen, of liever ik kwam
openlijk constateren, dat zij zwijgen als betrapte dieven op alles wat ik sedert vier
jaar daarover gezegd heb.
Toch schijn ik - gedreven door Juvenaalsche verontwaardiging - niet zoo slecht
te hebben gesproken. De Indépendance zegt daarvan:
A (met rood krijt geschreven) gedr. Kopy.
De heer Rochussen sprak na mij, maar beantwoordde mij niet. De Heer van Alphen
vraagde 't woord en stelde voor ‘die zaken toch eens te onderzoeken.’ De heer
Dumonceau kan precies geweten hebben onder welken indruk de vreemdelingen
Holland zouden verlaten (deze 6 laatste regelen zijn doorgehaald). Om aan te toonen
in welke omstandigheden ik de weinige woorden sprak, die hier worden medegedeeld,
bedenke men dat ik bij elke zinsnede verwachtte te worden gestoord door den
voorzitter van 't bureau - de Heer Hartsen alweêr! - en telkens ìnderdaad gestoord
werd door een deel der Hollanders onder mijn gehoor, die aan de nationale eer meende
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verpligt te zijn de nationale schande bedekt te houden. Dit heb ik zelf lang gewild,
maar nu niet meer. Ik zal doen wat mijn Fancy mij gelast heeft. Over 't tumult waarop
ik doelde handelt deze mededeeling van een ander blad. (de Office de publieké).-

[2 oktober 1864
Sietske Abrahamsz spreekt voor De Dageraad]
2 oktober 1864
Vergadering van ‘De Dageraad’. Fragment uit de notulen. (I.I.S.G.) de Heer: in
de laatste zin is kennelijk de naam de Jong weggevallen. Of Multatuli deze bijeenkomst
heeft bijgewoond, is onbekend.
Mej. Abrahams vervult de taak die zij op zich genomen had. Pres. zegt de Spreekster
dank. De Heer Christiaanse wenscht dat de rede der Spreekster op grond dat zij het
eerste vrouwelijke lid der Vereeniging is en daarbij tevens als spreekster optreed in
het eerst volgend verslag wordt opgenomen. Pres. noodigd de Heer de Jong uit te
repliceeren. De Heer de Jong houdt daarop eene rede waarin hij betoogd dat de vrouw
aan den man onderdanig moet zijn. Pres zegt hem daarvoor dank en geeft de
Spreekster in overweging met de Spreker in discussie te treden, hetgeen zij afslaat
wijl zij meent geen einde aan die discussie te zien. Daarop volgt tusschen Pres. en
de Heer een discussie waarbij de laatste in drift de vergadering verlaat.

[8 oktober 1864
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
8 oktober 1864
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
geheel beschreven. (M.M.)
De brief is geschreven in Brussel. Voor de datering zie de hierop volgende
acceptatie en het antwoord van d'Ablaing.
dat stuk: De Hemelbruid.
Waarde d'Ablaing!
Maandag moet ik een acceptatie betalen anders is de boel helemaal in de war. Ik
moest raad schaffen en vind by de la Croix Verboeckh. gelegenheid om een acceptatie
van U (mits Maandag voor 10 getekend terug) te discompteren. Ik ga naar Parys.
Ieder vraagt naar de vertaling van M.H. Ik breng die meê terug. Hy wordt gelaveerd
door Elie Reclus. Van dat geld verreken ik by Verboeckhoven dan fr. 500. U hoeft
het niet te betalen, 't is maar dat ik nu geholpen ben.-
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Arrangeer gy maar voor de pers dat stuk dat Sietske heeft. Doe wat je wilt maar zend
svp deze acceptatie met spoed dan zal alles marcheren.
Adresseer svp de acceptatie direct aan la Croix Verboeckhoven want het kan
aankomen op een uur.
Ik zal zorgen dat het geld er is en wel gauw, want de vertaling van M.H. is klaar,
- Jy hoeft niet te betalen ofte zorgen voor die accept. in vliegende haast, in een
koffiehuis.
Potvin heeft me hieraan geholpen.
tt
Douwes Dekker

[8 oktober 1864
Acceptatie voor 500 francs]
8 oktober 1864
Acceptatie ter waarde van 500 francs. Strook papier met watermerk en twee
belgische zegels, door Multatuli in groot, schools handschrift beschreven, en dwars
door de tekst door R.C. d'Ablaing van Giessenburg getekend: ‘accepté la maison
R.C. Meyer’. Het document is later door een tiental zware krassen ongeldig gemaakt.
(M.M.)
A trois mois de date veuillez payer à Messieurs La Croix Verboeckhoven et Comp
à Bruxelles la somme de Cinq Cents francs, à valoir en compte.
Bruxelles 8 Octobre 1864
DouwesDekker
bon pour fr 500.A Monsieur R.C. Meijer
libraire-éditeur, Kalverstraat 246 Amsterdam

[9 oktober 1864
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
9 oktober 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 3, blz. 17.
MM.)
de hemelbruid: het in Padang, 1844, geschreven drama De Eerlooze; later genoemd
De Bruid daarboven.
ED. Dekker Esq.
Amice!
Ingesloten uwe traite op 8 Juny groot fr 500.- geaccepteerd terug. Ik verzoek U
echter vriendelijk niet meer op mij te trekken. Ge weet zeer goed hoe mijne
omstandigheden op het oogenblik zijn, doch het schijnt dat ge ze te vaak uit het oog
verliest. Een voorbeeld. Einde
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September had ik buitengewoon groote betalingen te doen. Ge toont mij bijzondere
belangstelling, ge zult het uwe doen te zorgen dat alles behoorlijk afloopt, doch ge
doet me nog f 100.- uitgeven aan francatuur per mail met de stellige belofte mij die
f 100.- in alle gevallen tijdig terug te bezorgen. Ge vraagt mij voorschotten etc. en
toen de dag voor de betaling mijner wissels daar is, hebt ge instede van geld te
bezorgen, gemaakt, dat ik nog minder had om mijne verpligtingen te voldoen. Ik heb
het regt niet van U te vragen uwe belofte gestand te blijven en om mij te helpen mijne
groote uitgaven in den loop van dit jaar te boven te komen, de beloofde twee bundels
Ideen voor ult. December het licht te doen zien. Ik weet zeer goed dat de
ondersteuning aan Dr. Stamkart door U gegeven u niet de minste morele verpligting
oplegt mij te helpen doch ik moet U van mijn standpunt opmerkzaam maken dat ik
te zeer de treurige ondervinding heb dat ge niet altijd uwe belofte kunt nakomen, om
u niet vriendelijk te verzoeken mij niet door traites op mij tot het alternatief te brengen,
die traites te weigeren en u in een moeijelijk parket te brengen of zelf gevaar te
loopen, hoezeer ook buiten uwe bedoeling door U nog te eerder tot schorsing van
betaling en bijgevolg tot mijnen mercantilen val te worden gebragt. Ge ziet, ik schrijf
wat ik denk, en wat ik door ondervinding geleerd in het verschiet zie. Waren mijne
omstandigheden ruimer, ik zou anders kunnen handelen, thans mag ik mij niet wetens
en willens nutteloos nadeelig zelfs voor al wat vooruit wil opofferen. Uw belang en
het mijne vorderen dat ik staande blijf.
Met het stuk dat Sietz heeft, de hemelbruid kan ik op het oogenblik niets uitvoeren.
Dat stuk is immers bestemd voor den aanvang van den derden bundel. Daarenboven
neem ik niet de verantwoordelijkheid op mij vellen druks van uwe Ideen te doen
zetten en afdrukken zonder dat ge één proef er van gezien hebt.
Hebt ge de Max Havelaar fransche vertaling verkocht aan Lacroix Verboeckhoven
& Co. Uw briefje is hieromtrent onduidelijk. Dumonceau bestudeert de M.H. en de
vrije arbeid en zal deze werken en uwe zaak openlijk bespreken.
Hoe zit het met de inlichtingen die Potvin u gevraagd heeft. Geeft ge ze hem zelf?
Ik moet daarvoor veel van u vernemen en b.v. ook de brief van Duymaar van Twist
kunnen consulteren etc., dus er is voor mij geen denken aan, als ge niet spoedig terug
komt. In den
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Purmerender krant zijt gij geattaqueerd, doch daarop wordt geantwoord.
Ik zal trachten in uw afwezen zoo goed mogelijk op de hoogte te blijven en naar
vermogen van dienst te zijn.
Na groet in haast
tat
R.C. d'Ablaing v Giessenburg

[10 oktober 1864
Telegram van Multatuli aan d'Ablaing]
10 oktober 1864
Telegram van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Gedrukt formulier.
(M.M.)
Telegram No. 789
Aangeboden te Brussel den 10/10 1864, ten 2. u. 15 m. des n. middags Ontvangen
te Amsterdam 10/10 1864, ten 2. u. 55 m. des n.middags (Bovenstaande tijdsopgaven
zijn gerekend naar den middelbaren tijd van het Hoofdkantoor in elken Staat.)
R.C. Meijer Kalverstraat 246 Amsterdam.
Avez vous fait ce que je demandai? Quand expédié? Reponse immediate payée.
Dekker

[10 oktober 1864
Brief van d'Ablaing aan Berend]
10 oktober 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Michel Berend te Brussel. Fragment.
(Kopieboek 3, blz. 18. M.M.)
In deze lange franse brief deelt d'Ablaing zijn mede-vrijmetselaar Berend mee dat
de bevolking van Amsterdam te veel conservatisme, apathie en koopmansgeest heeft
om met 300 personen een voordrachtsavond te komen bijwonen, zelfs van iemand
als de heer Berend, die op het congres zoveel instemming heeft gekregen met zijn
aanval op het katholicisme van Alberdingk Thijm. Al heeft Berend nu wel tienmaal
meer belangstellenden dan vóor dat congres, een openbare voordracht heeft geen
zin.
Mais je me rappelle l' échec qu' ont subi les dernières conférences de Multatuli
(Douwes Dekker) l'homme dont le nom se trouve sur toutes les lèvres, l'homme qui
n'a en Hollande que des détracteurs ou des adorateurs, l'homme qui écrivit et qui dit
que chaque conférence qu'il donnait, chaque fois qu'il ouvrait en public et pour de
l'argent la plaie de son coeur, était à ses yeux une prostitution de son
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esprit qu'il commit et qu'il ne consomma que - parceque sa femme et ses enfants
manquaient de pain, - et qui a du discontinuer une série de conférences, parce qu'elles
ne lui rapportaient pas assez pour payer le loyer de la salle ou il parla au public
d'Amsterdam.

[11 oktober 1864
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
11 oktober 1864
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
aan éen zijde beschreven. (M.M.)
N: Nieuwenhuis, de vertaler van de Max Havelaar.
Brussel Dingsdag morgen
Waarde d'Ablaing! Ik ga straks naar Parys en schryf u in haast. Daar denk ik kort
te blyven om de vertaling van N. te arrangeren tot uitgave - dan wel - als die vertaling
my niet bevalt, of anderen hier niet bevalt, werk te maken van een ander, waartoe
zich o.a. heeft aangeboden de heer Versnyen (Versnaaien?) te Brugge en anderen.
Er is hier veel beweging over de M.H. En ik moet juist daarom naar Parys om dat te
brengen tot een eind dat me onder anderen in staat stelt U te dekken voor de laaste
uitgaven en nu voor die acceptatie. Ik moest wel, en dat ik 't niet graag deed, begryp
je. Ook wachtte ik tot den laasten dag of ik anderen raad kon schaffen. Misschien
schryf ik te Parys een drama dat opgang maakt.
Ik heb waarlyk haast. Binnen twee dagen meer. Ik zal goed denken aan geld en
uwe behoefte daaraan.
Hartelyk gegroet, zeg S.v.p. aan Siet dat ik haar morgen schryf van Parys.
tav
DD

[11 oktober 1864
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk 11 oktober 1864
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
aan éen zijde beschreven. (M.M.)
Volgens Meersmans in zijn boek over d'Ablaing blz. 121 was dit briefje ingesloten
bij de vorige brief.
Wilt gy voor myn rekening zenden aan Versnyen (Versnaaien) te Brugge,
1 Vryarbeid.
Z'n regten naam kunt gy te weten komen uit Catalogussen of zo iets. Hy schynt
een homme de lettres van naam te zyn en ik geloof se-
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cretaris van 't Gouvernement van West Vlaanderen.
Ook staat meen ik z'n naam op de presentielyst der leden van 't Congres. Ja, daarop
heb ik hem gezien.
Hy zei dat de MBrieven hooger stonden dan de Max Havelaar en dat zeg ik ook.

[11 oktober 1864
Brief van Potvin aan d'Ablaing]
11 oktober 1864
Brief van Charles Potvin aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg, betreffende
Multatuli's vertrek naar Parijs. Dubbel vel postpapier, waarvan drie bladzijden
beschreven; op de vierde het adres en twee poststempels: Bruxelles (Est) 11 10 6-S,
en: Amsterdam 12 10 12-5 64. (M.M.)
Cher Mr D'Ablaing
M. Douwes Dekker est parti ce matin pour Paris après avoir reçu votre acceptation,
mais il se fait que le billet est au compte et non à l' ordre de MM Lacroix
Verboeckhoeven et Co, de sorte qu'il n'a pu etre escompté. Heureusement Madame
Dekker a trouvé une personne qui lui a preté la somme pour 8 jours. Cette dame s'est
trouvée dans un triste embarras, mais elle en est sortie.
Je vous renvoie la traite irrégulière que vous avez acceptée et vous prie, (vu
l'absence de M. Douwes Dekker qui ne pourrait donner sa signature) de m'envoyer
pour remplacer cette traite une valeur que M. Verboeckhoven vous prie de libeller
comme ci-joint suit.
Amsterdam le... 1864
Bon pour 500 frs
à trois mois de dâte je promets de payer à l'ordre de Messieurs JBte De Coen et
Cie à Bruxelles, la somme de Cinq cents frs, valeur pour compte, de M.
Douwes-Dekker
signature
Amsterdam Kalverstraat, E, 246.
Je vous prie d'envoyer cette valeur à MM Lacroix Verboeckoven et Cie Impasse
duparc, qui se chargent de l'escompter par l'intermédiaire de M DeCoen, au profit
de Mde Douwes-Dekker.Je ne veux pas vous écrire pour ce contretemps sans vous répéter combien nous
avons été touchés du bon accueil que vous nous avez fait et de l'hospitalité toute
fraternelle que nous avons reçue de vous et de votre Dame. J'espère que nous aurions
l'occasion de nous voir bientot et de nous réunir à Bruxelles dans les memes
sentiments.
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Présentez, je vous prie, les meilleures amitiés de ma femme à la votre et recevez mon
serrement de main tout fraternel
ChPotvin
à la hate, de chez M Lacroix

[11 oktober 1864
Brief van Tine aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk 11 oktober 1864
Brief van Tine aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
aan éen kant beschreven. (M.M.)
Waarde Heer d'Ablaing!
De Heer Potvin is zoo goed aan u te schrijven over den wissel, Dekker was juist
met den trein vertrokken. ik weet zijn adres niet, ik was in de grootste verlegenheid
toen men mij zeide er een fout in den wissel was. gelukkig heeft men mij geholpen
tot dat 't in order is. groet heel hartelijk uwe goede vrouw en zijt verzekerd van mijne
toegenegenheid
E: H: Douwes Dekker-van Wijnbergen.

[12 oktober 1864
Brief van Cornelisse aan d'Ablaing]
12 oktober 1864
Brief van Cornelisse aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Half velletje postpapier,
aan éen zijde beschreven. (M.M.)
De Heer R.C. Meyer
Amsterdam
Gelieve mij te zenden
Ideën van Multatuli
Zaalbergerij voortzetting van Wouter
Zend mij de volgenden wanneer iets van hem van de pers komt.
Zoude het niet goed zijn een verslag zeer beknopt bijwijze van een traktaatje voor
het volk in druk te geven van t Congres als Multatuli zoo iets doet teeken ik voor
tien gulden in!
Met January verwacht ik van uw de rekening en zal naar aftrek van hetgeen gij
van mij verkocht hebt zoo nodig de rest zenden.
de Uwe
Cornelisse

[oktober 1864
Persiflage in De Indische Humorist]
Midden oktober 1864
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In De Indische Humorist No 10 verschijnt een ongesigneerd artikel over de Ideen
van Multatuli onder de titel: Ideen van Butatuli, en met als motto: Een maaier ging
uit om te maaien. (Fotokopie M.M.)
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[28 oktober 1864
Brief van d'Ablaing aan Potvin]
28 oktober 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Ch. Potvin. Fragment. (Kopieboek
3, blz. 24. M.M.)
Je n'ai plus rien appris de Mr. Dekker depuis son départ de Bruxelles. S'il est revenu
et que vous avez occasion de le voir, veuillez lui dire que j'ai reçu toute sorte de
choses pour lui, des lettres, des paquets etc.

[6 november 1864
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk 6 november 1864
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
geheel beschreven. (M.M.)
De zolder boven de winkel van d'Ablaing was door de leden van De Dageraad
enigszins verbouwd en ingericht.
Parys Novb. 64
Waarde d'Ablaing, Ik moet je alweêr om geld vragen, anders kan ik hier niet weg.
Ik ben hier gekomen om de vertaling van den Havelaar (die ellendig is en naar myn
idee onbruikbaar) en ben hier vastgegroeid. Sedert weken wil ik in Amsterdam
komen, en kan niet. Siet schryft me dat myn zolder een mooie kamer geworden is.
Ik verlang er naar, en zou er naar verlangen al was 't een zolder gebleven. Ik ben hier
bitter teleurgesteld door byzaken. Als ik tyd had en my bewegen kon, zou ik wel
kans zien hier te slagen, want er is behoefte aan émotie en iets pikants, maar ik worstel
met armoede, en heb geen seconde rust. En nu is 't zoover dat ik met haast weg moet,
of ik sta bloot voor een verdrietig schandaal. Myn hospes is brutaal en lastig, en
weigert zelfs hout. Myn handen zyn verkleumd.
Bedenk wat gy kunt om my geld te zenden. Kun je 't manuscript van de Hemelbruid
niet gebruiken om nu wat geld te schaffen. Om weg te komen heb ik fr. 300. noodig.
Maar als je die niet hebt, zend my wàt je kunt, als 't my dan niet helpt om weg te
komen dan toch om hier wat te beramen, te doen, te proberen òm weg te komen. Zoo
als 't nu is kan ik niet dan met moeite een briefje schryven.
Ik schryf aan Sietske dat ze aan Weiss vraagt om my te helpen. In Brussel zal ik
't klaar krygen om 1000 vry groote portretten te laten maken (van ik denk fr. 10 't
stuk) die kunnen in Holland verkocht worden tegen fl. 8.- of fl. 10. (vooral in Indië).
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Ik kan niet langer schryven, maak haast als gy kunt. Daar ik erg in den brand zit moet
ik nog bedenken aan wien ik meer schryf, want de nood is zoo dringend dat ik absoluut
binnen 3 dagen moet geholpen zyn. Ik verlang naar myn zolder.
Adieu
t.à.v.
D.D.
Wilt ge my myn brieven zenden die er zyn naar Siet my schryft? Maar frankeer
asjeblieft want ik heb niets.

[8 november 1864
Missive van de Minister van Koloniën]
8 november 1864
Missive van de Minister van Koloniën I.D. Fransen van de Putte, aan de
gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indië L.A.J.W. baron Sloet van de Beele.
Minuut met aantekeningen. (Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Van deze missive is Multatuli uiteraard geheel onkundig gebleven; de tekst, maar
zonder de aantekeningen, is voor het eerst gepubliceerd in De Gids, mei 1910, blz.
221-222.
Ministerie van Kolonien
's Gravenhage, den 8 November 1864.
Litt. A AZ No. 39/1351
816a 1252c & 567
aant. bij bur. (zes parafen)
Landpost geen duplikaat.
Gezien 11/7 64
E.
DE MINISTER VAN KOLONIEN.
Gelezen een kon. kabinetsrescript, dd 3 Novemb, 1864, no. 58,
Extr. 11/4-64 no. 25,
Gelet op het verbaal van 1 November 1864, no. 40.
Heeft goedgevonden te schrijven:
Aan Z.E. den Gouvr. Genl. van N.I.
Blijkens een kabinetsrescript van den 3den dezer, no. 58, heeft de Koning magtiging
verleend tot verhooging van de traktementen der regenten in de residentie Bantam,
zonder verandering te brengen in de personele toelage, laatstelijk in 1857 aan den
tegenwoordigen regent van Lebak, radhen Adhipati Kerta Nata Negara toegekend,
- alles overeenkomstig Uwer Excs voorstel, vervat in Hare missive van 4 Mei j.1. no
401/6.
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Bij de behandeling van deze aangelegenheid heb ik mij doen voorleggen de besluiten,
waarbij over den genoemden regent van Lebak is gehandeld. - Vooral het Indisch
besluit van 11 December 1856, no 17, betreffende de beschuldigingen, tegen dit
inlandsch hoofd ingebragt door den gewezen assistent-resident van Lebak, Douwes
Dekker, heeft mijne aandacht getrokken. De overwegingen, welke blijkens dat besluit
den toenmaligen Gouvr. Genl, hebben geleid tot eene gunstige beschikking voor dien
regent, hebben mij bevreemd. Daarbij toch schijnt eene onderscheiding te worden
gemaakt tusschen ‘knevelarijen’ en ‘zoogenaamde knevelarijen’, die wel als
‘ongeoorloofde handelingen’ worden voorgesteld, maar toch verschoonbaar geächt,
omdat de inlandsche hoofden het ongeöorloofde daarvan niet inzien; en schier alle
regenten op Java zich daaraan schuldig maken.
Het zal wel overbodig zijn Uwer Exc. te doen opmerken, dat zoodanige toegevende
beöordeeling, ten koste en nadeele der inlandsche bevolking, door mij in geenen
deele wordt beaamd. En ik meen te kunnen vertrouwen, dat U.E. bij onverhoopte
herhaling van een dergelijk geval, zich door andere beschouwingen zoude laten
leiden. Aan de bovenstaande koninklijke beschikking verzoek ik U.E. het verder
vereischte gevolg te doen geven.
De Minr: v. Kol
(paraaf) vdP
Aantekening naast de laatste alinea
NB. Het nevenstaande is geschreven overeenkomstig de dispositie, welke Bur. A.
heeft aangetroffen op Zijne Nota van 25 oct. in verb. 1 Nov jl. Lr Aaz no. 40.
Bur. A. veroorlooft zich echter de opmerking, dat een schrijven in den nevensbed.n
zin, naar aanleiding van de nu behandelde incidentele questie, welligt meer kans had,
om in Indie juist te worden opgevat en nagekomen, indien het Bestuur aldaar meer
bepaalde inlichting kon bekomen omtrent het lot Zijner voorstellen betreffende de
regeling der positie van de Inlandsche hoofden.
Het is aan Bur. A. niet bekend of te dien aanzien aan het Ind. Bestr. thans meer
kan worden geschreven, dan geschiedde bij brief van 3 Septr. 1864, Lr 1864, Lr Aaz,
no. 17/1042, toen de regeling afhankelijk is gesteld van de solutie der hangende
questien wegens betere heffing van landrenten en wegens landeigendom op Java.
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In elk geval meende Bur. A. door de voorafgegane opmerking in herinnering te
moeten brengen het verband dat van Regeringswege is gezien, tusschen eene betere
regeling van de positie der hoofden en de billijkheid en mogelijkheid, om hen
strengelijk van misbruiken terug te houden.
Onderschrift van de minister
Niet zonder reden is door mij order gegeven tot boven aangegeven min. schrijven,
onders'hands zijn toch mij stukken in handen gekomen waaruit blijkt dat de
inboorlingen in Lebak zich zouden hebben opgeheven en ik twijfel of de Resident
van Bantam wel the right man at the right place is - de stukken zijn particulier aan
den GG. medegedeeld, en daar wordt zijdelings nu op gedoeld.
Ik verzoek Bureau AAZ mij de stukken inz. de verhooging der bezoldiging van
hoofden zoo spoedig mogelijk voor te leggen.
7 nvr. (paraaf)
vdP

[8 november 1864
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
8 en 9 november 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 3, blz. 25-26.
M.M.)
Grissée: de woonplaats van Jan Douwes Dekker op Java; hij was daar op 11
september overleden.
Den Heer E.D. Dekker
Parijs.
Amice
Ik wenschte dat ik u helpen kon; ik heb echter zelfs niet op het oogenblik. Te vergeefs
loop ik rond om geld ter leen te bekomen, betalingen moet ik weigeren en ge weet
hoe mij dat breekt. Hoe gaarne ik u dus behulpzaam zou zijn Parijs te verlaten en
herwaarts te komen, ik ben onmagtig en - afgetobt en matgedacht. Weiss heeft mij
een paar dagen geleden uw adres gevraagd, - omdat hij verlegen was om het geld
dat hij verwacht had van u terug te ontvangen, volgens belofte. Ik kon hem uw adres
niet geven, omdat ik het niet wist, gelijk ik het nog niet weet; van Vuuren is uit om
het Sietske te vragen. Er liggen zes brieven voor u, meestal sedert aanvang October,
zoodra ik het porto missen kan zend ik u het paket; of is het niet beter kosten te
besparen en ze nog eenig dagen te laten liggen tot ge komt?
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Is er geen mogelijkheid voor fransche rekening hier een radikaal dagblad op te rigten,
ultra, liefst; altijd flinker dan de Indépendance. Mij dunkt er moeten in Frankrijk
toch ontevredenen genoeg zijn die niet durven spreken, maar wel geld aanbrengen,
en er zwerven ballingen genoeg om eene flinke redactie zaam te stellen. Zoo iets zou
tevens u en mij kunnen helpen. Het zegel op de dagbladen wordt genoegzaam zeker
vóór of met 1o Januari 1865 in Nederland afgeschaft. Denk daar eens over; want het
gaat hoe het gaat, wij moeten geld hebben en een orgaan - en spoedig, of het is te
laat.
9 Nov.
Gister avond was Sietske niet tehuis. Ik heb haar heden gesproken en uw adres
van haar ontvangen. Zij zal u zelve wel schrijven, dat ook zij vergeefs pogingen heeft
aangewend u te helpen.
Ik ontvang daar voor u een brief van Grissée.
Ik heb naar sHage willen schrijven, doch ben terug gehouden door de vrees eene
indiscretie te begaan en door de gedachte dat ge wel zelf zoudt hebben geschreven
als ge het doelmatig had geacht.
T.T.

[10 november 1864
Brief van J. van Vloten aan Multatuli]
10 november 1864
Brief van J. van Vloten aan Multatuli. Enkel velletje postpapier, dubbelgevouwen,
waarvan twee bladzijden beschreven. (M.M.)
Het schrijven van G. Keller is niet teruggevonden.
Deventer, 10 Nov. 1864.
Amice!
Tot mijn leedwezen ben ik niet in de gelegenheid u bij te springen, en Ter Gunne
is te veel met drukwerk bezet, om er voor 't oogenblik aan te denken, nog meer op
zich te nemen. Ik heb mij toen echter onmiddelijk door Keller tot D. Thieme te
Arnhem gericht, met verzoek u zelf naar Parijs te schrijven. Van morgen ontvang ik
nu een briefje van Keller, dat Th. gister op reis is gegaan, en eerst heden opgeven
zal, waar hem te adresseeren. Hij schrijft hem dan van avond. Maar daardoor zal
zich het antwoord aan u wel wat vertragen, en neem ik dus inmiddels zelf de pen
maar op, om u van een en ander te verwittigen.
Zijt gij ook met Taine in aanraking gekomen. Zoek hem anders eens op; hij is bij
zijn uitgever Hachette wel te bevragen. Naar aanleiding
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van mijn Spinozana ben ik met hem in correspondentie geweest, en gij kunt dus uit
mijn naam bij hem gaan. 't Zou mij zelfs aangenaam zijn, eens te vernemen, of mijn
laatste schrijven van vóór een maand twee, drie hem wel geworden is; ik adresseerde
't hem aan zijn mij vroeger opgegeven woning Ile St Louis, maar wellicht is hij sedert
verhuisd, en de brief daardoor in 't ongereede geraakt - Wellicht dat hij u in 't vinden
van een beter vertaler voor uw Max behulpzaam kan zijn.Na vriendelijke groete, ook van mijne vrouw, steeds
T.T.
Van Vloten.

[november 1864
Persiflage in De Indische Humorist]
Midden november 1864
In De Indische Humorist No 11 verschijnt een ongesigneerd kritisch artikel over
de Ideen van Multatuli, onder de titel: Ideen van Butatuli; het is een vervolg van het
gelijknamige artikel in No 10, oktober 1864, en het wordt vervolgd. (Fotokopie M.M.).

[23 november 1864
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
23 november 1864
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
waarvan de onderrand is afgescheurd, aan éen zijde beschreven. (M.M.)
Brussel 23 Novre. 1864
Waarde d'Ablaing, met moeite heb ik 't tot Brussel gebragt, zend me nu hier in
godsnaam myn brieven, als 't niet anders kan, dan ongefrankeerd. Wat ik doen zal
of kan weet ik niet, want ik zou niet naar Holland kunnen komen. Ook zou ik gaarne
by de kinderen blyven als ik hier werken kon. Maar de nood zal my wel weêr van
hier jagen. Enfin! Wilt ge my myn brieven zenden?
Adieu!
t.a.v.
Douwes Dekker

[24 november 1864
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
24 november 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 3, blz. 27.
M.M.)
Hardenberg: de eigenaar van het Bible Hotel.
Den Heer E.D. Dekker
Brussel.
Waarde Dekker
Ingesloten de brieven aan uw adres, die ik sedert uw vertrek ontvangen heb.
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Ik heb ‘de Bruid daar boven’ ter pers gelegd, om in Godsnaam als afzonderlijke
brochure het licht te zien. Binnen 14 d. tijds zal ze gereed en verzonden zijn. De
annonces zijn er reeds van geplaatst, om den verkoop van een getal, genoegzaam om
de kosten te dekken, nog vóór ult. December mogelijk te maken. Ik ben hiertoe te
eerder overgegaan omdat ge zelf dit toch wenschte en omdat het papier in alle gevallen
bij Kröber voor onze rekening lag, zoodat we alleen druk en advertentiekosten extra
hebben.
Gunst heeft mij uitgenoodigd hem nu de minnebrieven, volgens afspraak, voor f
200.- af te koopen; hij had geld noodig; D.A. Thieme bood hem f 300.- comptant;
doch als ik ze nog nemen wilde, achtte hij zich aan mij verbonden en zou hij het
aanbod van Th. afwijzen. Ik heb hem moeten antwoorden dat ik op het oogenblik ze
niet betalen kon, en niet wist wanneer mij dit zou conveniéren. Ik heb daarop van
Günst de belofte erlangd, dat hij 14 d. uitstel zou nemen, alvorens Th. een decisief
antwoord te geven, in de hoop dat hij op eene andere wijze zich zou kunnen redden
uit de geldverlegenheid, waarin hij thans verkeert.
Ik heb van Hardenberg eene zeer onaangename bejegening te verdragen gehad,
omdat ik nog steeds achterwege was gebleven hem het geld te bezorgen dat gij hem
schuldig zijt.
Hoe moet het in Januari toch gaan met de f 250.- waarvoor ik ten uwen behoeve
borg gebleven ben? Ik zie de toekomst donkerder tegemoet dan ooit.
Zijt gij vast besloten te Brussel te blijven werken, doe mij dan het genoegen mij
te doen weten wat ge wenscht dat ik U opzend. Ik zou gaarne zoo spoedig mogelijk
uw definitief besluit kennen, opdat ik althans uwe kamers te huur aanbiede.
Is er nog kans de nog ontbrekende tien vel van den tweeden bundel Ideën vóór
ult. December uit te geven, opdat er dan ten minste aanstaande jaar over de opbrengst
van één deel kunne beschikt worden?
In afwachting van spoedig antwoord
T.T.

[25 november 1864
Advertentie inzake De Bruid daarboven]
25 november 1864
Advertentie in het Algemeen Handelsblad inzake De Bruid daarboven.
Bij de Firma R.C. MEIJER, Kalverstraat, E 246, te Amsterdam, ziet het licht:
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LE TESTAMENT
de Jean Meslier, Curé d'Etrépigny et de Bat.
Avec une Préface par Rudolf Charles.
3 vol, in 8o. f 10.50.
In 1729 of 1733 stierf Meslier, in 1762 verscheen het eerste uittreksel van zijn
werk door Voltaire, in 1772 het tweede, door Holbach; sedert is de naam van den
Curé van Étrèpigny op ieders lippen, ieder kent en beoordeelt zijn werk, - waarvan
heden, 1864, de EERSTE DRUK het licht ziet.
Bij denzelfden Uitgever ziet binnen weinige dagen het licht
DE BRUID DAAR BOVEN
door Multatuli
in-8.o f 1.
P.S. Dit werkje wordt NIET opgenomen in den 2den Bundel der IDEËN van
MULTATULI.

[27 november 1864
Brief van Sietske Abrahamsz aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk 27 november 1864
Brief van Sietske Abrahamsz aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Kwart velletje
postpapier aan beide zijden beschreven. (M.M.).
Het briefje betreft de uitgave van De Bruid daarboven.
Waarde Heer d'Ablaing!
Hiernevens vooreerst 6 pages. Ik heb alles nog eens nagerekend, en als 't gedrukt
wordt zooals de Ideën, zal 't geheel 6 vel bedragen, en zoo niet minder, zeker weinig
meer. Woorden waaronder een streep moeten cursief gedrukt worden, en al wat
tusschen () staat als: Ik verneem van M'n uitgever page 410 in de Ideën.Verder herinner ik mij nog eenige kleine aanmerkingen, o.a. of 't geen boven ieder
tooneel staat, of over 't geheel, al wat cursief en tusschen () is, inspringen moet, ja
of neen. Hebben de drukkers daaromtrent niet dadelijk terechtwijzing nodig? Ik denk
hieraan omdat ik onder 't copieren daarin niet regelmatig ben geweest, zooals ge zien
zult. Morgen ochend zal ik even komen, om een en ander te bespreken, ik hoop we
den verzuimden tijd kunnen inhalen.
Hartelijk gegroet
Sietske

[28 november 1864
Brief van Sietske Abrahamsz aan d'Ablaing]
28 november 1864
Brief van Sietske Abrahamsz aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Kwart velletje
postpapier aan éen zijde beschreven (M.M.)
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Waarde heer d'Ablaing.
Wilt ge s.v.p. inliggende Oom ter hand stellen, zoo hij vroeger hier is dan ik. Ik
vergat dit gister
Het overige copy ligt ter uwer beschikking.
gegroet
Sietske
V.h. 28 November.

[1 december 1864
Bericht inzake De Bruid daarboven]
1 december 1864
Bericht betreffende de firma R.C. Meyer in het Nieuwsblad voor den Boekhandel,
1 December 1864. Fragment. (U.B. Amsterdam)
Door dezelfde firma zal binnen weinige dagen worden in het licht gegeven: De Bruid
Daarboven, door Multatuli, in 8o, f 1, - netto, f 0,80 met 13/12.
H.H. Boekhandelaren gelieven hunne inteekenaren op de Ideen van Multatuli te
berigten, dat dit werkje niet zal worden opgenomen in den tweeden bundel der Ideën,
waarvan thans twee afleveringen verschenen zijn.
H.H. die Ex. van Le Testament of van De Bruid Daarboven in commissie verlangen,
om daarmede te werken, met uitzigt op plaatsing, gelieve zoo spoedig mogelijk hunne
aanvragen in te zenden.

[3 december 1864
Brief van Houtkamp aan d'Ablaing]
3 december 1864
Brief van D. Houtkamp te Dirksland aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg.
Rekeningformulier, door enige doorhalingen bruikbaar gemaakt voor correspondentie.
(M.M.)
De Heer R.C. Meijer te Amsterdam
ontvangt verzoek te zenden etc.
Dirksland,
van Zijn' Dw. Dienaar & vriend
D. HOUTKAMP.
3 dec. 1864
voor rekening
2 portret Multatuli
en als 't zijn kàn:
2 Do, in commissie. Ik zal voor eene nette behandeling zorg dragen. De vraag is
misschien een beetje vrijpostig, maar zoo Uw portret mogt bestaan, zoudt UEd. mij
dan in de gelegenheid willen stellen, hiermede mijn Album te versieren?
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[4 december 1864
Advertentie inzake De Bruid daarboven]
4 december
Advertentie van de firma R.C. Meyer in de Amsterdamsche Courant, Zondag 4 en
Maandag 5 December 1864. (U.B. Amsterdam)
Maandag den 5den December a.s. wordt door de firma R.C. Meyer, Kalverstraat E
246, te Amsterdam, in het licht gegeven:
DE BRUID DAARBOVEN, door MULTATULI.
In 8o.
f1,P.S. Deze Brochure zal niet verschijnen in den tweeden Bundel der Ideën van
Multatuli, waarvan reeds de eerste afleveringen (vel 1-16) het licht hebben gezien.

[5 december 1864
Advertentie inzake De Bruid daarboven]
5 december 1864
Advertentie in het Algemeen Handelsblad inzake De Bruid daarboven.
Maandag, den 5den December a.s., wordt door de Firma R.C. MEIJER, Kalverstaat,
E 246, te Amsterdam, in het licht gegeven
DE BRUID DAARBOVEN
door
MULTATULI.
in 8.o à f 1.
P. S. Deze brochure zal geen deel uitmaken van den Tweeden Bundel der IDEËN
van MULTATULI, waarvan reeds twee Afleveringen (vel 1-16) het licht zagen.

[8 december 1864
Brief van J. van Vloten aan d'Ablaing]
8 december 1864
Brief van J. van Vloten aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Fragment. Enkel
velletje postpapier, aan éen zijde beschreven. (M.M.)
Hoe gaat het met D. Dekker? Is hij weder bij u terug? Ik kreeg uit Parijs onlangs een
noodbrief van hem, maar kon hem tot mijn spijt, niet uit den brand helpen. Uit het
nieuw aangekondigde werkje van zijne hand, maak ik op, dat gij in de gelegenheid
zijt geweest hem van zijn gedwongen oponthoud in de Fransche hoofdstad te
bevrijden. Meld mij eens wat er van is.-

[9 december 1864
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
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9 december 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 3, blz. 29.
M.M.)
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Den Heere E.D. Dekker
Brussel.
Amice
Binnen 14 d. tijds wordt ‘de Bruid daarboven’ op de Hollandsche schouwburg
opgevoerd.
Ik heb een brief van van der Hoeven. Hij zal geregeld remittéren de gelden die
hem verantwoord zullen worden van de Exemplaren die zijn depôthouder
successievelijk zal plaatsen.
In haast
T.T.

[9 december 1864
Brief van d'Ablaing aan Ruijsch van Dugteren]
9 december 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan C.J.L. Ruijsch van Dugteren te
Utrecht. (Kopieboek 3, blz. 29. M.M.)
M.
De Heer E. Douwes Dekker is eenige dagen geleden van Parijs naar Brussel
vertrokken; men wil dat hij de laatste stad weder verlaten heeft of dezer dagen verlaten
zal.
Mogt hij te Amsterdam komen, dan zal ik hem uwen wensch kenbaar maken.
Ik heb de eer mij na beleefde groete te noemen
de Firma

[12 december 1864
Brief van d'Ablaing aan Houtkamp]
12 december 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan D. Houtkamp. (Kopieboek 3, blz.
31. M.M.) Antwoord op de brief van 3 december.
Den heer D. Houtkamp
Dirksland
Waarde Heer
Er is tot heden nog geen portret van Multatuli in den handel. Ook buiten den handel
heb ik geen kans er u een te bezorgen. Er bestaan er slechts zeer weinig.
Wat mijn portret betreft, uw verzoek is vereerend voor mij; doch ik moet u gulweg
bekennen, dat ik mijzelf nog niet belangrijk genoeg acht mijn portret te doen
vervaardigen. Ik heb mij ten stelligste voorgenomen geen afbeeldsel van mij te doen
maken, dan wanneer ik nut genoeg gesticht heb deze uitzondering te verdienen, en
daardoor het regt heb een weinig aanspraak op voortleving in de herinnering te maken.
Ik behoud steeds de hoop er toe te geraken.
Na vriendschappelijke groete
UWDwD
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[december 1864
Multatuli laat zijn portret vervaardigen]
Midden december 1864
Multatuli laat bij César Mitkiewicz, 9, Rue Neuve, Bruxelles, ten behoeve van de
eventuele verkoop zijn fotografisch portret vervaardigen en tevens een lithografische
weergave daarvan. Zie voorts 1 of 2 februari 1865.

[14 december 1864
Brief van Des Amorie van der Hoeven aan Multatuli]
14 december 1864
Brief van H.A. des Amorie van der Hoeven aan Multatuli. Dubbel velletje
lichtblauw postpapier, tot het midden van blz. 3 beschreven. De onderste helft van
het tweede blaadje is afgesneden. (M.M.)
Deze brief heeft Multatuli natuurlijk niet vóor midden januari 1865 bereikt. wordt
er: lees wordt er van.
Batavia. 14 Dec. 1864.
Waarde Dekker, hierbij een wisseltje van f 202.50, zijnde de zuivere opbrengst
van 90 exemplaren Ideeën, 2e Serie, 1ste afl. à f 2.25 per exemplaar. Er blijven er
nog 10 te verkoopen; de toezending per schip heb ik nog niet ontvangen.
Ik geloof dat Gy het best zult doen door 150 à 200 exemplaren van iedere aflevering
per mail, en geene per schip te zenden; dit is ongeveer het getal dat in Indië
geabsorbeerd worden kan. Bruining & Wijt zeiden mij reeds vele aanvragen voor de
tweede aflevering te hebben ontvangen, en dringen zeer aan op de geregelde en
dadelijke toezending.
Mijn vrouw en mij gaat het tamelijk goed - hoe gaat het met U en de Uwen? Wat
wordt er kleinen Max - doe hem en Uw vrouw svp. bij gelegenheid mijn hartelijke
groete
de Uwe
HA des Amorie van der Hoeven

[15 december 1864
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
15 december 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 3, blz. 33.
M.M.)
EDDekker
Esq. Brussels
Amsterdam 15 Dec 1864
Amice
Ik ontvang op het oogenblik een bezoek van de HH Directeuren van den Holl.
Schouwburg die mij verzoeken u te melden dat de Bruid daarboven stellig nog in
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het zou hun echter aangenaam zijn zich hieromtrent met u te verstaan. De
alleenspraken zijn voor de opvoering te lang.
Antwoord svp omgaande.
Geheel de uwe
R.C. d'Ablaing v.G.
P.S. Denkt ge om de f 250
in het begin van Januarij

[december 1864
Persiflage in De Indische Humorist]
Midden december 1864
In De Indische Humorist No 12 verschijnt het derde en laatste ongesigneerde
artikel over Multatuli's Ideen, onder de titel Ideen van Butatuli. (Fotokopie M.M.)

[16 december 1864
Brief van Stadsschouwburg aan d'Ablaing]
16 december 1864
Brief van Directie Roobol, Tjasink & Peters (Stadsschouwburg), aan R.C. d'Ablaing
van Giessenburg. Enkel velletje postpapier, aan éen zijde beschreven. (M.M.)
WelEdHeer
Wij willen de Bruid Daarboven van Multatuli gaarne weldra op voeren, terwijl
ter bevordering van effect en succes, in sommige tooneelen eenige bekortingen dienen
gebragt te worden. Ofschoon wij dit nu ook zouden kunnen doen, wenschen wij het
niet zonder des schrijvers uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming te
bewerkstelligen. Wij verzoeken UwE derhalve beleefdelijk dien autheur dit nog
heden te willen berigten, en hem te verzoeken, ons die toestemming met keerende
post te willen doen toekomen aan ons gewoon adres, naardien wij zonder deze in
onze voorbereidende werkzaamheden belemmerd zouden worden, en dit ook niet in
het voordeel der uitgave zou wezen.
Wij hebben de eer, ons met alle achting te noemen
UwEdw Dienaren
Namens de Directie R.T. & P.
vLee
16 Dec 1864
Den WelEd Heer R.C. Meijer

[17 december 1864
Multatuli terug in Amsterdam]
17 december 1864
Multatuli keert uit Brussel weer terug in Amsterdam.
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[18 december 1864
Vergadering van De Dageraad]
18 december 1864
Vergadering van ‘De Dageraad’. Fragment uit de notulen. (I.I.S.G.)
De Heer van Vuuren berigt dat door den Schrijver een expl. der brochure: De Bruid
daar boven aan de Vereeniging is geschonken, en dat de volgende vergadering eene
huishoudelijke zal zijn.

[19 december 1864
Brief van d'Ablaing aan Stadsschouwburg]
19 december 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Directie Stadsschouwburg te
Amsterdam. (Kopieboek 3, blz. 34. M.M.)
Den Heeren Directeuren der Stad Schouwburg HED
WED. Heeren.
Ik heb de eer U bijgaande het door U ter opvoering gewijzigde Exemplaar van ‘de
Bruid daar boven’ terug te zenden, en U kennis te geven dat de schrijver genoegen
neemt met de veranderingen die ge noodig geacht hebt te maken, en die in dit Ex.
aangeteekend zijn.
Na beleefde groete
UEDwD.

[20 december 1864
Nota voor gekochte boeken]
20 december 1864
Nota van C. van Helden aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg wegens aan Multatuli
geleverde boeken. (M.M.)
Jhr. C.A. van Sypesteyn was als militair gedetacheerd in Suriname en hield zich
later als kamerlid bezig met de koloniale politiek.
Amsterdam, den 20 December 1864
Den Heer R.C. Meyer ontvangt
van C. van Helden
Heiligen Weg, D 230,
ter inzage, volgens order, ten vervolge.
opgave van het geleverde aan den WelEd. Heer E. Douwes Dekker in 1863
14 sept

Staath. Jaarb. 1863

f 2 50
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1 Ontwerp N.W.I.
Handelm.

.80

19 sept

1 Rapport v.d. Goevern. v. 1 Suriname

19 sept

1 Alm. kolon. v. Suriname 3 1861

19 sept

1 vSypesteyn beschr. v.
Suriname

3f 10 30
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[21 december 1864
Brief van d'Ablaing aan Van Vloten]
21 december 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan J. van Vloten. Fragment. (Kopieboek
3, blz. 34. M.M.)
Dekker is sedert Zaturdag ll. hier terug. Ik weet niets van zijne bevrijdingsgeschiedenis
uit de klaauwen van zijn Parijschen hospes. Mij was het niet mogelijk hem te helpen
omdat ik reeds gedrukt ga onder de vele verpligtingen die ik in het belang van Dekker
op mij genomen heb, en waarvoor hij laat opkomen.
De ‘Bruid daarboven’ wordt nog voor het einde dezer maand op de Stads
Schouwburg ten toneele gebragt. De preutschheid die de Directie van de Schouwburg
vooronderstelt bij het stedelijk bestuur of bij het publiek, is ongeloofelijk. Ik heb
verbaasd gestaan bij het zien van de doorhalingen die gemaakt zijn voor de opvoering.

[29 december 1864
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 29 december 1864
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 45-46)
Over haar kennismaking met Tine deelt Mimi enkel mee: na mijn verblijf in Genève
en Frankrijk had ik Multatuli in 't laatst van 1864 te Brussel bij Tine aan huis
weergezien. (Brieven VII, blz. 50; Brieven WB VII, blz. 39.)
le 29 Décembre 64.
Les derniers jours d'une année me laissent toujours tant à réfléchir; pour toi aussi,
mon enfant, cette année a été bien remplie d'émotions, mais toi tu as een bel avenir
devant toi. Tu es aimée comme peu de personnes le sont. Je sais bien que ce n'est
rien d'étonnant, puisque tu es une ange, mais tu es appréciée comme telle par ceux
qui t'aiment...
Mimi a beaucoup d'intelligence et elle y met de la volonté. Comme je plains les
personnes qui ont un caractère faible; c'est pire qu'un caractère méchant. Mimi est à
la recherche d'une condition; elle a écrit déjà deux lettres sans résultat...
Dekker a beaucoup de tracas, beaucoup de tourments. Pourtant il ne désespère
pas. Moi, je réfléchis; il y a tant de difficultés! Oh, si tu savais tout, tu comprendrais
mieux ma position difficile et délicate. Enfin, toujours du courage et un peu de
sagesse... Je ne sais pas le jour qu'on jouera le Bruid daarboven, mais ce sera bientôt;
si la pièce ne
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tombe pas!! J'ai quelque crainte là-dessus; il a tant d'ennemis. Excuse mon
griffonnage, ma chère Loulou, ma petite ange, je t'embrasse bien tendrement, sais-tu.
La semaine prochaine je te verrai, n'est-ce pas? Et nous causerons de tout. En attendant
je t'aime en idole et tu es ma Melatti pour toujours.
Ton
Everdine.

[30 december 1864
Brief van d'Ablaing aan Koning]
30 december 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan D. Koning. (Kopieboek 3, blz. 36.
M.M.)
assidu: onverdroten, ijverig.
Waarde Heer
Dekker is weder aan het werk, en heeft mij beloofd geregeld voort te werken, mits
ik hem voor ieder vel druks dat hij mij gereed tot afdrukken levert, terstond f 25,uitbetaal.
Als een gevolg van de vele kosten die ik dit jaar gehad heb is het mij onmogelijk
in 1865, eene som, tot deze voorschotten benoodigd, aan mijn bedrijfskapitaal te
onttrekken en tot Mei 1866 daar buiten te houden. Werkt D. inderdaad voort, gelijk
te hopen is, dan zou er eene som van f 3000, en meer zelfs successievelijk kunnen
benoodigd zijn, dit is echter niet te denken.
Ik zoek thans iemand bij wien ik, naar mate gevorderd, (tegen 5% interest), over
het hiertoe vereischte geld zou kunnen beschikken, telkens tegen overgifte van een
Ex. van het afgedrukte blad dat de waarde tot dekking representeren moet. Op deze
wijze bezwaar ik mij niet met de verpligting interest te betalen voor gelden die ik
niet gebruik, en de geldschieter heeft de verzekering dat het onderpand of de waarde
daar is, waarop hij voorschot geeft, en, mijne waarborg daarbij gerekend, dus op
eene zekere wijze zijn geld belegd wordt. Eene juiste som als maximum te bepalen
is onmogelijk; de ondervinding heeft mij echter geleerd dat het D. onmogelijk is
langen tijd achter een door te werken, en dat eene nietigheid soms hem geheele
maanden zijn werk doet staken, zoodat ik voor mij, mij overtuigd houd dat er in 1865
geen 120 vel à f 25,- door hem zullen worden in het licht gegeven, hoezeer, assidu
doorwerkende, hij tot meer in staat is.
Is het U mogelijk en zijt ge genoeg overtuigd van mijne eerlijkheid mij dit crediet,
hetzij onbepaald of voor eene zekere som te openen,
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dan zult ge mij bijzonder verpligten mij met een enkel woord voorloopig te berigten
dat ik mij niet tot een ander behoef te wenden, hetgeen, dit beken ik u gaarne, ik zeer
ongaarne zou doen. Het is nooit aangenaam buiten den vertrouwden kring, die bij
mij al zeer klein is, te moeten erkennen dat men geen kapitalist en handelaar tevens
is.
Na hartelijke groete
Geheel de uwe
R.C. d'Ablaing v.G.

[31 december 1864
Brief van d'Ablaing aan Knipscheer]
Waarschijnlijk 31 december 1864
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan J.H. Knipscheer. (Kopieboek 3,
blz. 37. M.M.)
Deze brief, ongedateerd, volgt direkt op die van 30 december en vóor de pagina
waar het jaartal 1865 verschijnt.
WelEd. Heer.
Dekker is bereid weder aan het werk te gaan; doch vraagt dan ook van mij het
gewone voorschot f 25.Dit voorschot wordt even als alle andere kosten aan de uitgave zijner werken
verbonden, ruimschoots gedekt door de inteekeningen; doch de boekverkoopers,
door wier bemiddeling de Exemplaren geleverd worden, betalen eerst in Mei van
het volgende jaar, en door verhuizing als anderzins heb ik in den loop van 1865 zoo
veel betalingen te doen, dat het mij onmogelijk is extra gelden uit te schieten, zonder
gevaar te loopen mij zelf vast te werken. - Het crediet dat door de buitenlandsche
huizen wordt gegeven is hoogstens drie maanden.
Werkt Dekker geregeld door dan kan hij f 3 à 4000 verdienen. In aanmerking van
zijne ongestadigheid raam ik echter het maximum op ruim f 2000. Ik dien echter
voor alle eventualiteiten gewapend te zijn, opdat hij niet mij de schuld kunne geven,
wanneer hij door geldgebrek voortaan verhinderd wordt te werken. Daarentegen
betaal ik hem eerst uit als het vel druks gereed is om afgedrukt te worden en verbind
ik mij tegenover het publiek dat zijne werken koopt voor geene vervolgen; - ik beloof
geen bundels meer; ik stel slechts verkrijgbaar een zeker getal vellen tegen den prijs
daarop geannonceerd.Ik zoek dus een of meer vrienden van den vooruitgang, die belang stellen in het
voortzetten der uitgaven van Multatuli, en tegen over-
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legging van de bewijzen van het bovengezegde, mij genoeg vertrouwen willen
schenken om mij tegen 5% interest de gelden te verstrekken, die ik in den loop van
1865 successivelijk zal noodig hebben als voorschot aan den Heer Dekker. De
aflevering van een afgedrukt blad bij de aanbieding der kwitantie kan tevens als
bewijs dienen dat de waarde tot dekking reeds gecreeerd is.
De Heer D. Koning heeft zich reeds voor f 50.- 's maands aansprakelijk gesteld.
Mogt het u convenieeren mij voor zoo ver benoodigd het overige geheel of
eveneens gedeeltelijk ter dispositie te stellen, dan zult u Dekker, de goede zaak en
bijzonder mij daardoor een grooten dienst kunnen bewijzen.
Mei 1866, wanneer de betalingen der boekverkoopers mij geworden, kunnen de
gelden, in 1865 verstrekt, worden gerestitueerd. Ik houd mij beleefdelijk tot een paar
woorden antwoord aanbevolen, en heb de eer mij na beleefde groeten te noemen
UEDwD
R.C. d'Ablaing van Giessenburg
firma R.C. Meijer.
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Het jaar 1865
De overspannen verwachtingen van internationale roem en macht tijdens en na het
Congres te Amsterdam waren omgeslagen in de meest vernederende ontreddering
in Parijs. Nauwelijks terug in Brussel, waar hij bij Tine na vele maanden ook Mimi
weerzag, verwezenlijkte Multatuli een al eerder gevormd plan om uit de steeds
dreigender geldnood te komen. Hij liet een fraai fotografisch portret maken in een
bescheiden aantal en een lithografische weergave daarvan in een grotere oplaag. Met
een citaat in handschrift daaronder, zouden de exemplaren door zijn bewonderaars
worden gekocht tegen vijftig gulden voor de foto, tien voor de litho. Zo kon een klein
kapitaal worden bijeengebracht voor een eigen krant; het leek immers wel zeker dat
het gehate dagbladzegel ook in Nederland spoedig zou worden afgeschaft.
Er waren nog andere omstandigheden waardoor Multatuli de parijse ontgoocheling
vrij gauw te boven kwam. Onwillig had hij uit geldnood zijn padangse toneelstuk
De Eerlooze aan zijn uitgever afgestaan. Het was bestemd geweest om eens in de
Ideen te worden opgenomen als jeugdwerk van Woutertje Pieterse. Reeds vroeger
herdoopt in De Hemelbruid, verscheen het nu, wedergedoopt als De Bruid daarboven,
in druk. En plotseling waren er twee toneelgezelschappen die het in studie namen.
Hij voelde zich bevestigd in zijn overtuiging een gróot auteur te zijn. Maar geld, het
eerst nodige, leverde dit alles niet op.
Weer op de zolderkamer boven d'Ablaing, zag hij als enige uitweg, al zijn
auteursrechten te verkopen en een regeling te treffen voor contante betaling van
nieuw werk. Onmiskenbaar heeft d'Ablaing hierin een unieke kans gezien om af te
komen van de bezwarende samenwerking met een onpraktisch en veeleisend genie
en om een commerciële transactie te doen zonder enig risico. Maar hijzelf was een
klein ondernemertje met radicale ideeën, en om Multatuli contant te kunnen betalen
zou hij de koopsom moeten lenen. Hij pro-
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beerde dit officieel en officieus, bij banken en bij vrienden, en deed dezelfde sombere
mensenkennis op als Multatuli: ook de luidste sympathiebetuiging is een ongedekte
cheque. Inmiddels had men Multatuli bij de rotterdamse première van de Bruid een
ovatie gebracht, en een week daarna eerden utrechtse studenten hem met een souper
en een serenade. Het scheen dat het hem stimuleerde in zijn verdere werk. Een betere
sfeer bovendien voor de verkoop van de portretten leek nauwelijks denkbaar. Maar
tien gulden was tweemaal het weekloon van een arbeider, vijftig gulden het
maandsalaris van een beambte of schoolmeester. En in de betere standen waar zulke
bedragen geen rol speelden maar Thorbecke en Duymaer van Twist des te meer, kon
men zich met een foto van Multatuli alleen maar compromitteren. Half februari was
ook de luchtspiegeling van de portretten voorbij; het enig reële was een enorme
schuld bij de brusselse firma, en deze was niet van plan die ongeïnd te laten. Juist
toen waagde d'Ablaing de gok, om toch maar geld aan zijn buitenlandse boekhandel
te onttrekken ten einde Multatuli voor zijn uitgeverijtje te behouden. Gedwongen
door de nood waarin Tine verkeerde, deed Multatuli op 16 februari afstand van al
zijn rechten op bestaand werk. De bitterheid van déze verkoop, extra bitter na wat
hem vijf jaar terug met de Max Havelaar was overkomen, werd verzoet doordat hij
althans enig geld in handen had. Hij kon zich opnieuw gedragen als de grand seigneur
die hij was. Terwille van de opvoering in Amsterdam op 1 maart, de vooravond van
zijn vijfenveertigste verjaardag, kwam Tine met de kinderen uit Brussel over, en ook
haar intieme vriendin Stéphanie Etzerodt, een in Londen geboren franstalige Brusselse
van duitse afkomst, die op het punt stond te trouwen met een italiaanse leraar. Zij
was het die de reis had betaald, naar Multatuli in een brief van 1 april 1865 meedeelt.
Het werd een avond in romantische stijl met na de ovaties van het publiek nog een
speciaal eerbetoon door leden van d'Ablaings radicale vereniging De Dageraad,
defilerend langs de loge waar de familie Douwes Dekker de hulde in ontvangst nam.
Toen Tine enkele dagen daarna weer met alle anderen naar Brussel was teruggekeerd,
kwam op haar beurt Mimi vandaar over om ook met Multatuli samen de Bruid te
gaan zien. Haar aanwezigheid emotioneerde hem in hoge mate en bleek na verloop
van tijd hem te hinderen bij het verder werken aan de nog altijd onvoltooide tweede
bundel Ideen.
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In plaats van voorgoed bij hem te blijven, zoals haar bedoeling was geweest, besloot
zij een betrekking te zoeken; zij vond die in Arnhem.
Na de ononderbroken reeks zenuwslopende tegenstellingen sinds september '64,
werd de zomer van '65 éen vermoeide inzinking zonder creativiteit, met als
uitzondering de flitsende persiflage op de retorische Waterloo-waanzin in juni 1865.
Wie in het Algemeen Handelsblad uit die dagen het oog laat vallen op de kolom vol
aangekondigde gelegenheidsuitgaven, krijgt begrip voor de felheid van Multatuli's
reactie. Maar intussen betekende het achterwege blijven van de kopij om de tweede
bundel Ideen definitief te voltooien, voor d'Ablaing een aanzienlijke, nauwelijks te
dragen schade. De uitgave van de laatste aflevering was n.b. al op 23 maart en
opnieuw op 3 augustus geadverteerd. De in benarde omstandigheden zich hard
inspannende kleine boekhandelaar zag hoe de geniale auteur dag aan dag in nog
benarder omstandigheden z'n tijd - en ook zijn tijd - verspilde. Zo kreeg de nog altijd
vriendschappelijke verhouding tussen de beide geestverwanten een onherstelbare
deuk. Wel maakte Multatuli in het vroege najaar een bloemlezing uit zijn werk gereed,
die in fraaie vorm werd uitgegeven; maar van honorarium was geen sprake daar
d'Ablaing het auteursrecht bezat. De royaal verspreide present-exemplaren werden
ten laste van de auteur geboekt.
De toenemende noodsituatie bij Tine maakte enkele tijdelijke maatregelen
onvermijdelijk. Eén daarvan was, de tienjarige Edu voor onbepaalde tijd te laten
logeren in het gezin van de musicus Koning te Amsterdam, waar Sietske Abrahamsz
een betrekking had als gouvernante. In november kwam Tine een paar dagen over
om met haar man te overleggen wat er moest worden gedaan; zó immers ging het
niet langer. Maar het was hem een erezaak dat hijzelf in staat zou zijn voor zijn gezin
te zorgen. Hij wilde beslist niet dat Tine een betrekking zocht, hij wilde nog minder
dat zij terug zou keren naar Java. Er werd overwogen, of het niet beter zou zijn dat
Multatuli in Brussel ging wonen, Tine met de kinderen in Amsterdam. Maar tot een
besluit kwamen zij niet. En koortsachtiger dan in lange tijd rekende hij erop, de
wiskundig zékere methode te vinden om aan de speelbank te winnen.
Een incident bracht de beslissing. Terwijl Multatuli, zoals wel vaker des avonds,
op 1 december verstrooiing zocht in een variété in de
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Nes, ergerde hem het onbeschaamd optreden van enkele laatkomers vlak achter hem.
Toen de hatelijkheden jegens de hoofdrolspeelster hem te bar werden, stond hij op,
gaf de luidruchtigste gast een klap in het gezicht, en daarna ook diens te hulp
schietende vriend. Het kostte de directeur de grootste moeite de twistenden te scheiden
en het tumult te doen bedaren. De ‘klap’ leek Multatuli een verantwoorde vorm van
direkte rechtspleging, beter dan alle schrijverij en in deze zin voltooide hij dan ook
eindelijk de tweede bundel Ideen; de aldus geraakten dachten er anders over en
moeiden de politie erin. Maar dit was bijzaak in vergelijking met de geldnood.
Overtuigd dat hij nu een bruikbaar systeem had gevonden, reisde hij eind december
met Mimi naar Homburg en ditmaal was hij inderdaad in staat vandaar enig geld
naar Brussel te zenden. Mogelijk is Mimi in Duitsland gebleven toen Multatuli
terugkeerde naar Amsterdam. Daar had de ‘klap’ een volgend stadium bereikt: op 8
januari 1866 werd de dagvaarding uitgebracht, op 17 januari was de rechtszitting maar toen het die dag wat lang duurde vóor zijn zaak aan de orde was, verliet Multatuli
de wachtkamer en tevens Amsterdam. De reis was blijkbaar goed voorbereid. Die
avond trof hij in Keulen Mimi met enig geld. De ‘ballingschap’ nam een aanvang.
G.S.
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Brieven en Dokumenten
[1 januari 1865
Brief van Koning aan d'Ablaing]
1 januari 1865
Brief van D. Koning aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
aan éen zijde beschreven. (M.M.)
a fur et mesure: au fur et à mesure, al naarmate.
Mijn waarde Heer!
Niets ware mij liever geheel en al integaan op uwe aanvraag per missive van 30
ll. mij kenbaar geworden. Niets is gemakkelijker dan belofte afteleggen van
medewerking. Doch wanneer men door verplichtingen van allerlei aard aan te vele
zijden gebonden is om geheel en al naar wensch te kunnen handelen, is het gevaarlijk
én voor wie zoodanige belofte aflegt én voor wie op zoodanige belofte vertrouwt.
Ik mag derhalve niet meer doen, dan in zeer onbepaalde termen U de toezegging
geven tot medewerking; tenzij er uitzicht bestond - gegrond uitzicht namelijk - tot
remboursement a fur et mesure van den voortgang der onderneming, zoodat nimmer
meer dan ⅓ of ¼ van de door U genoemde som tegelijktijdig daardoor werd
vastgehouden.
Kan ik van U daaromtrent nog eenige nadere inlichting verkrijgen of wilt ge mij
daarover komen spreken: ik blijf heden den geheelen dag thuis en zal U dan met
genoegen wachten.
Met achting en vriendschap,
De Uwe.
David Koning.
Van Huis 1 january 1865.

[7 januari 1865
Brief van d'Ablaing aan Van Vloten]
7 januari 1863
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Van Vloten. (Kopieboek 3, blz. 38.
M.M.)
Den Hooggel. Heer Dr. J. van Vloten Deventer
Waarde Heer
Ik heb het genoegen u bijgaande eenige Exemplaren aan te bieden
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van het prospectus van uw Paulus en Schleijermacher. Het is zoo ruim mogelijk
verspreid.
Tot mijn spijt heb ik ontdekt dat op de derde bladzijde door de onachtzaamheid
van de zetters eene fout ontstaan en gebleven is n.m. ze in plaats van het. Toen ik
deze fout ontdekte was het te laat voor herstelling.
Dekker is weder aan het werk. Hij vordert echter van mij, om voort te werken, dat
ik hem, op ieder vel druks dat hij mij levert f 25.- voorschot geef. Hoezeer dit zonder
het minste gevaar te doen is, daar het getal inteekeningen op de Ideen dit voorschot
van voren af dekt, is het mij toch onmogelijk, op grond dat 1864 voor mij een zeer
kost-baar en onvoordeelig jaar is geweest, en daardoor de vele betalingen die ik in
65 te doen heb, mij het geven van voorschot, gedurende dat jaar onmogelijk maken;
-de H.H. Boekhandelaren in Nederland betalen eerst in April, Mei, Junij 1866, wat
hun in 1865 is geleverd, en zoo lang kan ik op het oogenblik geen geld uit mijne
zaken missen. Mogt het u of een uwer vrienden schikken mij tegen 5% interest eene
som ter beschikking te stellen voor de voorschotten die ik successively aan Dekker
zal te verstrekken hebben, wanneer hij werk en dus geldswaarde tot dekking, aflevert,
dan zult u hem een grooten dienst bewijzen, en mij krachtig ondersteunen in mijn
streven den begaafden schrijver tot praktiesch handelen te brengen. Werkt D. geregeld
voort, dan kan hij voor f 3000 à f 4000 voorschot in een jaar tijds opkomen; doch de
ondervinding heeft mij geleerd nog slechts weinig staat te maken op de voortduring
van zijne werkzaamheid, en het waarschijnlijke maximum liever te stellen als:
Het afwerken van den tweeden bundel Ideen = 10 vel
Het schrijven van den derden bundel = 26 vel
te zamen 36 vel à f 25 = f 900.Hadde ik vooreerst slechts hierover te disponéren dan zou ik later, als D. eens
mogt blijven voortwerken altijd verder kunnen zien een nieuw crediet te zijnen
behoeve te vinden.
Ik stel mij natuurlijk persoonlijk verantwoordelijk; en dat te geruster omdat ik met
D. overeengekomen ben hem f 25.- uit te betalen als een vel druks gereed is tot
afdrukken, en dat het getal abonnés op de Ideen reeds nu voldoende is de kosten van
drukken, papier, brocheren, annonceren en-het gezegde voorschot te dekken.
Ik heb de eer mij na beleefde groete te noemen
UEDWD.
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[10 januari 1865
Brief van d'Ablaing aan Weiss]
10 januari 1865
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Weiss. (Kopieboek 3, blz. 39. M.M.)
Den WelEd. Heer
ZED.
Amice
Ik heb het aandeel van Dekker in al wat ik voor hem uitgegeven heb ingesloten
den geheelen tweeden bundel overgenomen; mits ik oogenblikkelijk met hem kan
afrekenen.
Na aftrek van mijn voorschot komt hem f 1000, waarvan ik hem binnen een paar
dagen f 600, en het overige bij het verschijnen der nieuwe vellen telkens f 40.- af te
doen heb.
Kunt ge mij hieraan ook voor eenigen tijd helpen, en voor hoe lang? Tot Mei a.s.
zit ik buitengewoon schrap, doch daarover nader.
In haast en na groete
T.T.

[10 januari 1865
Brief van d'Ablaing aan Brester]
10 januari 1865
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Brester. (Kopieboek 3, blz. 39.
MM.)
W. Brester Esq.
Amice
Ik heb van Dekker het uitsluitend eigendom van al wat ik van hem uitgegeven
heb, en zelfs de tien vellen Ideen die nog verschijnen moeten gekocht voor f1000.saldo waarvan ik hem f600.- binnen een paar dagen en het overige naarmate de vellen
verschijnen zullen, te betalen heb. Kunt ge mij ook aan wat helpen. Ik zelf zit op het
oogenblik schrap.
Ik zal intusschen zien of ik ergens de som tot Mei 1866 kan ter leen bekomen.
In haast, en na groete
T.T.

[10 januari 1865
Brief van d'Ablaing aan Wijnandts]
10 januari 1865
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Wijnandts. (Kopieboek 3, blz. 39.
M.M.)
A. Wijnandts esq.
Amice
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Ik heb van Dekker het uitsluitend eigendomsregt gekocht van al wat ik voor hem
heb uitgegeven, ingesloten de tien vellen die nog verschijnen moeten, mits ik hem
oogenblikkelijk d.w.z. binnen een paar dagen voldoe het saldo tot heden. Na aftrek
van mijne voorschotten
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is dit f 600.- Voor gezegde tien vellen heb ik hem bij afdrukken voor ieder f 40.- te
betalen.
Kunt ge mij ook geld bezorgen. Zulk een koopje komt nooit weer, de inteekeningen
dekken reeds bijna alles.
Na groete in haast
T.T

[10 januari 1865
Aankondiging van De Bruid daarboven]
10 januari 1865
Aankondiging betreffende De Bruid daarboven in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant van Dingsdag 10 January 1865. (U.B. Amsterdam)
Deze aankondiging werd in de nrs. van 14 en 15 januari herhaald.
Schouwburg
Dingsdag den 10 Januarij 1865:
De Adelijke schoonzoon.
Blijspel in 4 Bedrijven, naar het Fransch (Le Gendre de M. Poirier). Gevolgd door
De Twee Echtscheidingen. Blijspel met Zang in een Bedrijf. Aanvang ten zeven ure.
Verwacht eerstdaags: De Bruid Daarboven, Toneelspel in Vijf Bedrijven door
Multatuli.

[13 januari 1865
Brief van d'Ablaing aan Credietvereeniging]
13 januari 1865
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan de Directeuren der
Credietvereeniging te Amsterdam. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(MM.)
Gezien enkele doorhalingen betreft het hier een concept. De laatste zin staat dwars
langs de kantlijn. Mogelijk is deze brief eerst op 24 januari verzonden. Zie aldaar.
Ook de kostenberekening is daar aanwezig.
Amsterdam 13 Januarij 1865.
WelEd: Heeren
Ik heb van den Heer Ed. Douwes Dekker (Multatuli) gekocht het uitsluitend
eigendomsregt op al wat ik tot heden voor gezamelijke rekening met hem van zijne
werken heb uitgegeven, n.m.:
De Vrij arbeid
De Ideen Ie Bundel.
De Ideen IIe id. vel 1-16.
De Bruid daarboven
en eenige overdrukken hieruit; benevens: ‘Wijs mij de plaats waar
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ik gezaaid heb,’ hem geheel behorende, tezamen, na aftrek van het geen als zijn
aandeel in reeds behaalde en verrekende winst, vroeger door mij aan ZEd uitbetaald
was, beloopende op f 1200.De helft van deze som heb ik ZEd reeds uitbetaald, zoodat mij thans nog te betalen
overblijft eene som van f 600.Vel 17-26, waarmede de 2de Bundel compleet is, zijn door mij in vollen eigendom
van den auteur gekocht voor f 400.- zijnde f 40.- per vel.
Tot denzelfden prijs van f 40.- per vel zijn mij meerdere werken toegezegd.
Ik durf in het belang van mijnen buitenlandschen boekhandel, na een ongunstig
jaar als het afgeloopene, en met de betalingen aan timmerman, schilder enz ten
gevolge mijner verhuizing bezwaard, thans niet meer gelden voor bijzaken onttrekken
aan mijne hoofdzaak, vooral daar ik op kort crediet koop en op lang crediet verkoop,
dus steeds hoogst voorzigtig moet zijn mij niet vast te werken, door niet genoegzaam
gelden coulant te hebben.
Hoe voordeelig dus de aankoop der werken van Multatuli ook voor mij moge zijn,
uit het oogpunt van geldbelegging, vind ik dat ik in dit geval allereerst te zorgen heb
die belegging te doen op eene wijze die geene belemmering kan brengen in den
geregelden gang van mijn handel.
Ik deelde heden ochtend den Heer A.C. Wertheim alhier een en ander vertrouwelijk
mede, en ontving van ZEd. den vriendelijken raad, mijne zaken even vertrouwelijk
aan u bloot te leggen, en u uit te noodigen mij op de eene of andere wijze een crediet
te openen waardoor ik in Staat gesteld worde bij mijn hoofdzaak, den handel, een
voor mij hoogstvoordeelige bijzaak, het uitgeven voor eigen rekening van de werken
van Multatuli, te drijven.
Als waarborg voor de Soliditeit der geldbelegging die ik de eer heb u voor te
stellen, kan ik u aanbieden het bewijs van de overdragt van het volle eigendomsregt
door den schrijver, te mijnen behoeve; dit eigendomsregt heeft volgens middelmatige
taxatie thans alleen reeds eene waarde van ca. f 300.-; voorts kan ik u verwijzen op
de onbezwaarde voorraad van gezegde werken thans op mijn magazijn aanwezig,
b.v. 850 Exempl. Ideen 2e Bundel door elkander à f 3.25 (in plaats f 4.-) = f2762.50,
een geheele nieuwe oplaag van den eersten bundel, thans ter pers, waarvan de kosten
bestreden worden door de
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vooruitbestelde Ex: en door de zekere opbrengst van ‘de Bruid daarboven’ enz. enz.
en eindelijk op het feit dat volgens bijgevoegde staat de kosten van uitgaaf van den
tweeden bundel is f 25 af f 400 honorarium nog te betalen.
en de opbrengst van 725 abonnés, die ik nu reeds bezit, ofschoon er eerst 16 vellen
van den tweeden bundel uit zijn, à f 3.25

Rest welke komen tot dekking van gedeeltelijk honorarium voor de laatste 10 vellen.
Eindelijk kan ik u persoonlijk mijne morele overtuiging te kennen geven dat ééne
maand na het afsluiten van den tweeden bundel Ideen het getal inteekenaren en
koopers hierop dermate zal zijn aangegroeid, dat de restant prijs aandeel van E.D.D.
in het kopijregt op reeds gepubliceerde, benevens de resterende voor het honorarium
der nog uit te te geven 10 vel te zamen daardoor alleen reeds volkomen zal zijn
gedekt.

Met het oog op het bovenstaande neem ik dus bij dezen de vrijheid u in overweging
te geven, of ik van u op de eene of andere wijze een crediet zou kunnen erlangen bij
wijze van voorschot tot Mei van het volgende jaar, van:
1o. f 600. restant waarde half aandeel kopijregt.
2o. f 400 of 10 × f 40.- honorarium voor vel 17-26.
3o. f 40.- per vel voor volgende werken door Multatuli te schrijven en door mij uit
te geven.
Ingeval u tot een of tot alle drie voorstellen zult kunnen besluiten, zal het mij zeer
aangenaam zijn u alle verdere inlichtingen en inzage te geven.
Na u een en ander uiteen gezet te hebben, zult u mij verpligten U gelieve mij te
doen weten wanneer ik het genoegen kan hebben u mondeling te onderhouden.

[16 januari 1865
Aankondiging van De Bruid daarboven]
16 januari 1865
Aankondiging betreffende De Bruid daarboven in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant van Maandag 16 Januarij 1865. (U.B. Amsterdam)
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Schouwburg.
Dingsdag 17 Januarij 1865.
De Bruid Daar Boven.
Oorspronkelijk Toneelspel in 5 Bedrijven (Met Bekortingen) door Multatuli (nooit
op eenig toneel vertoond).
Gevolgd door: Kleine Rampen in het Menschelijk Leven, Blijspel met Zang in een
bedrijf naar het Fransch.
Aanvang zeven ure.

[17 januari 1865
Première van De Bruid daarboven]
17 januari 1865
Première van De Bruid daarboven te Rotterdam, in aanwezigheid van de auteur,
die aan het slot in de toejuichingen deelde. Zie het verslag in de NRC van 19 januari.

[18 januari 1865
Brief van d'Ablaing aan Guimond]
18 januari 1865
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan J. Guimond. Kopieboek 3, blz. 40.
(M.M.)
Amice
Kunt ge mij ook tot 1 Mei 1866 uiterlijk f 1000 leenen. Ik kan op het oogenblik
een uitmuntende zaak doen. Dekker heeft weder geldgebrek en wil mij het uitsluitend
eigendomsregt afstaan op al wat ik voor hem heb uitgegeven zelfs den 2den bundel
Ideen, die nog niet geheel gereed is, als ik hem boven hetgeen ik hem reeds
gefourneerd heb, thans nog f 1000 geef.
Ik mag dit geld op het oogenblik niet aan mijne zaken onttrekken. In 1864 heb ik
te veel kosten gemaakt ten gevolge van verhuizing etc, om mij nu nog meer te
bezwaren.
De winst die de werken van Multatuli mij in dit jaar moeten afwerpen dekt reeds
alleen de genoemde som. Ontvang ik dus in Mei 1866 de betalingen der
boekverkoopers dan kan ik U het voorgeschotene met behoorlijke intrest dubbel en
dwars terug geven.
Uw antwoord tegemoet ziende
T.T.

[18 januari 1865
Brief van d'Ablaing aan Koorn]
18 januari 1865
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Dr.P.J. Koorn. (Kopieboek 3, blz.
40. M.M.)
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Waarde Heer
Zoudt ge mij uiterlijk tot 1 Mei 1866 f 1000.- willen leenen tegen behoorlijken
intrest?
Dekker heeft weder groot gebrek aan geld en biedt mij aan het uitsluitend
eigendomsregt zijner werken, den 2en Bundel ingesloten dien hij thans bezig is af
te werken, mits ik hem terstond nog f 1000.- bezorg.
1865 heeft mij door verhuizing, uitbreiding der zaken etc. zoo veel gekost, dat ik
op het oogenblik de gevraagde som niet uit mijn zaak mag nemen; in 1866 is echter
door de zekere winst op den 2den Bundel Ideen de som weer hoog en droog gedekt,
zoodat het geen gevaarlijke speculatie geldt die ik wensch te ondernemen, maar een
buitenkansje zooals mij geen twee malen zal voorkomen.
Zie dus S.V.P. dat ge mij helpt, een voor mij goede koop te doen en - daarenboven
van mijne alles behalve aangename associatie met Dekker af te komen.
Nadere inlichtingen staan tot uw dienst.
In haast
Geheel de uwe
R.C. d'Ablaing van Giessenburg

[18 januari 1865
Aankondiging van De Bruid daarboven]
18 januari 1865
Aankondiging betreffende De Bruid daarboven, in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant van Donderdag 18 January 1865. (U.B. Amsterdam) Deze aankondiging
werd op 19 januari herhaald.
Schouwburg
Vrijdag den 19 January 1865.
2de Voorstelling van:
De Bruid Daar Boven,
Tooneelspel in 5 Bedrijven door Multatuli.
Gevolgd door: Kleine Rampen in het Menschelijk Leven, Blijspel met Zang in een
Bedrijf, naar het Fransch.
Aanvang 7 ure.

[19 januari 1865
Recensie van De Bruid daarboven]
19 januari 1865
Recensie over de prèmiere van De Bruid daarboven, in de Nieuwe Rotterdamsche
Courant. (U.B. Amsterdam)
De datering op de laatste blz. van de uitgave luidt: Padang, 1843.
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Kunstnieuws.
Dingsdag avond werd hier het tooneelspel de Bruid daarboven, door Multatuli, voor
een talrijk publiek ten tooneele gebragt. Het was blijkbaar dat al de vertooners hun
best deden om door eene goed voorbereide en vlugge uitvoering aan dit stuk een
gewenscht succes te verzekeren. Zij mogten daarin dan ook slagen; aan vele tooneelen
viel eene levendige toejuiching te beurt en toen het geheele personeel na het vallen
der gordijn teruggeroepen, nogmaals voor de lampen moest komen om de hulde van
het publiek te ontvangen, verscheen ook de schrijver, daartoe uitgenoodigd, in hun
midden en werd mede met levendige bijvalsbetuigingen begroet.
Vraagt men ons echter, of wij deze toejuichingen gerechtvaardigd achten, dan
moeten wij in gemoede daarop een ontkennend antwoord geven. Onzes inziens is
het motief der handeling onaannemelijk, de fabel onwaarschijnlijk en de bewerking
in vele opzigten gebrekkig.
De schrijver laat den held van het stuk de misdaad van een ander op zich nemen
en zich daardoor een onteerend vonnis op den hals halen. En waarom? Omdat hij,
let wel, nog een kind zijnde, zijn vader beloofd heeft voor dien persoon, toen mede
nog slechts een knaap, te zullen zorgen en zoo noodig zelfs zijne eer voor hem op
te offeren. Maar geen vader kan en mag dit eischen - een officier wel het allerminst
- en de zoon die aan zulk eene belofte, zonder oordeel des onderscheids afgelegd,
op rijperen leeftijd voldoet, toont dat hij zeer verwarde begrippen van pligt heeft en
handelt èn tegenover zich zelf èn tegenover de maatschappij onverantwoordelijk.
Zoo iemand had eigenlijk verdiend onder curatele gesteld te worden, en het is niet
te vergen dat wij hem als een model van ‘verheven deugd’ zullen accepteren! Altijd
beheerscht door hetzelfde valsche begrip van pligt, staat hij later aan den man, voor
wien hij zich al eens opgeöfferd heeft - als deze zich zal gebeterd hebben! - zijn eigen
minnares af, hoewel hij dien deugniet tevoren heeft toegevoegd: ‘uwe aandoeningen
zijn verstompt, uw gevoel is uitgeput, uw hart is versleten!’ Geeft zijn eerste daad
ons geen hoog denkbeeld van zijn hoofd, het laatste doet ons twijfelen aan zijn hart.
Geen rechtschapen man kan de vrouw zijner keus in de armen van zulk een
verliederlijkten man werpen, wiens bekeering immers geen den minsten waarborg
van duurzaamheid oplevert. Deze Holm is trouwens nergens binnen
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de grenzen van het ware en natuurlijke en zoodra de sluijer, die aanvankelijk zijn
mysterieuse wanhoop bedekt, maar even wordt opgeligt, heeft hij met ons geloof
aan de mogelijkheid van zijn bestaan, tevens onze sympathie verloren.
Ook Carolina, die eerst onze deelneming opwekt, verliest daarop later alle
aanspraak. Na in een hartstogtelijk tête à tête tot haren minnaar gezegd te hebben
dat zij ‘zijne liefde in het binnenste van haar hart zal bewaren, en dat zij zijn verloofde
voor de hemel is’, verklaart zij eenige oogenblikken later dat zij gereed staat met
den jonker van Bergen te trouwen. Dat een meisje hare neiging opoffert en aan een
man, wien zij niet bemint, hare hand schenkt, is eene wending die meer in drama's
voorkomt; maar dan is daarvoor toch altijd een duchtig motief, b.v. dat een vader
door zulk een huwelijk van zijn ondergang gered wordt, of iets dergelijks. Maar het
is toch waarlijk een al te zwakke beweeggrond voor een stap als deze, als onze freule
zegt dien te doen omdat de stiefmoeder dit huwelijk gaarne zien zou en haar
tegenstreven dus de huiselijke rust van haren vader - alles behalve een vriend van
den jonker - in de waagschaal zou stellen. En dan - aan welk een man geeft zij zich
over! Wie zulk een meisje bewonderen kan - wij niet.
Onwaarschijnlijker handeling zal wel zelden zijn aanschouwd. In een
miniatuurlandje als het onze verschuilt zich een jong mensch, dat jaren achtereen
academieburger geweest is en een onteerend vonnis te zijnen laste heeft, niet zoo
gemakkelijk onder een vreemden naam, om in deftige familien als muziekmeester
in en uit te loopen. Ook zal niemand gelooven dat zelfs een ultra liberaal minister
zijn dochter aan zulk een muziekmeester geven zal, alleen omdat hij opgemerkt heeft,
dat de jongelui elkaar beminnen en hij een goede opinie van dien persoon heeft. Die
goede opinie schijnt evenwel op geen soliede grondslagen te rusten, want vóór hij
beider handen ineen legt, vraagt hij hem zeer naïf: ‘zijt gij een eerlijk man?’ In den
regel doen zorgvuldige vaders vooraf elders onderzoek. Ook wisten wij niet dat de
koning op verzoek dadelijk bereid is een vonnis, in wettigen vorm gewezen,
krachteloos te maken en een eerloos verklaard man, zoo maar een twee drie te
rehabiliteren. Dat is toch de ontknooping zich wat al te gemakkelijk maken. Wilden
wij verder in eene uitvoerige analyse van het stuk treden, we zouden op meer andere
onwaarschijnlijkheden, op contradicties en vergrijpen tegen de
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goede smaak kunnen wijzen. Het bovenstaande zal echter, naar wij vertrouwen,
voldoende zijn om ons ongunstig oordeel voor den onbevooroordeelden toeschouwer
te staven.
De stijl is over 't algemeen los, hier en daar ook wel eens gekunsteld en gezwollen,
en vooral ontsierd door kleinere en grootere onnaauwkeurigheden, die bij de uitgave
ligt verholpen hadden kunnen worden. Eene strekking hebben wij te vergeefs gezocht.
Sommige komische tafereelen zijn zeer aardig, hoewel de scène tusschen Weller
en Frans wat al te lang duurt en aan laatstgenoemden zetten en geestigheden in den
mond gelegd worden, die een knecht niet eigen kunnen zijn. Ook moet gezegd worden,
dat de verschillende deelen van het stuk goed ineen sluiten en dat er veel begrip van
theateraal effect in doorstraalt; iets waarin onze landgenooten anders niet sterk zijn.
Dit een en ander kan echter geen afbreuk doen aan onze meening, dat de Bruid daar
boven een mislukt, ziekelijk product is, hetgeen al weder bewijst, dat men een eminent
talent kan zijn en toch slechte dramas schrijven.
Wij vereeren, zoo zeer als iemand de buitengewone geestesgaven van MULTATULI,
maar dit mogt ons niet beletten ruiterlijk voor onze meening uit te komen. De datum
onder de laatste pagina van het boekje bewijst trouwens dat het op jeugdigen leeftijd
geschreven is. Wij zijn er zeker van, dat hij tegenwoordig iets beters zou kunnen
leveren.

[19 januari 1865
Brief van d'Ablaing aan Koning]
19 januari 1865
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan D. Koning. (Kopieboek 3, blz. 41.
M.M.)
Waarde Heer
Dekker is weder aan het schrijven, één vel is afgedrukt; twee zijn in proef.
Ik heb tot op het oogenblik beloften in de toekomst, maar geen dadelijke hulp.
Ieder is even bezet. 1864 is een rampzalig jaar geweest.
Daarenboven is mijne verhouding tot Dekker veranderd. Na eene hevige
woordenwisseling, die ik met hem heb gehad, zijn wij overeengekomen, dat ik van
hem koop het uitsluitend eigendomsregt op al wat ik reeds voor hem uitgegeven heb,
voor f600.- meer dan de voorschotten bedragen, die ik hem tot heden gegeven heb
(ingeslo-
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ten de 2de bundel vel 1-16) en op het nog door hem aan mij te leveren à f 40.- per vel
in eens af. Deze voorwaarde helpt hem terstond aan geld, en is voor mij op den duur
zeer voordeelig, daar de gelden door mij uit te schieten gemakkelijk na een jaar hunne
dekking vinden in de opbrengst der abonnementen op de Ideen alléén, doch nu is
voor mij de moeijelijkheid slechts waar vind ik den noodigen geldschieter. Ik schreef
velen doch ontving of geen antwoord, of eene verontschuldiging, of eene onzekere
belofte. Ik heb trouwens weinig omgang en ben een slecht vrager aan vreemden of
meer oppervlakkig bekenden.
Ziedaar waarde Heer, wat er sedert ons gesprek voorgevallen is, en hetgeen ik U
volgens belofte meêdeel, bij gelegenheid mondeling uitvoeriger.
Dekker is zeer opgeruimd, vooral na de ovatie die hem eergisterenavond te
Rotterdam is te beurt gevallen. Dat belooft veel voor zijne nieuwe Ideen.
Door uwe hulp en die van een ander, die mij f100.- ter beschikking heeft gesteld,
hoop ik, hoe het verder gaan moge ten minste vel 17-26 van den tweeden bundel
magtig te worden.
Schikt het U dat ik Zaturdag a.s. f 50.- bij u doe ontvangen?
Na beleefde en vriendschappelijke groete, in afwachting u spoedig eens te spreken
Geheel de uwe
R.C. d'Ablaing van Gb.

[20 januari 1865
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
20 januari 1865
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Afgescheurd velletje
papier, aan éen zijde beschreven. (U.B. Amsterdam;fotokopie M.M.)
Ik wou gaarne bijgaande regels in 't H.B. en in den Amsterdammer als ingezonden
stuk. Of anders voor geld. Het doet de br. d.b. mousseren. Mag de Heer vdenBerg
het voor mij verzoeken.Voor 't Haagse dagblad stuur ik aan Hotz.

[21 januari 1865
Ingezonden stuk van Multatuli]
21 januari 1865
Ingezonden stuk van Multatuli in de Amsterdamsche Courant. (Fotokopie M.M.)

Ingezonden.
Ik lees in den nieuwen Rotterdammer dat het stuk: ‘de bruid daarboven’ zoo bijzonder
slecht is. Nu, dat meende ikzelf vroeger ook.
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Maar de uilige manier waarop de berigtgever van die krant een paar van die fouten
opsomt, doet mij overhellen tot de gissing dat, bij slot van rekening, de som dier
fouten mijne Jugend-Sünde wel eens tot 'n meesterstuk kon maken. Ik loop te meer
gevaar toetegeven in deze verwaandheid, omdat ik bij de (uitmuntende!) voorstelling
door 't gezelschap van den Heer DE VRIES, ontwaarde dat vele toeschouwers
aangedaan waren. En - ik beken dit - ik zelf ook, iets wat me nog zelden gebeurde
bij 't lezen van de Nieuwe Rotterdammer Courant, of 't moet van verontwaardiging
geweest zijn.
De berigtgever klaagt, dat hij in mijn stuk geen strekking heeft gevonden.
Natuurlijk! De man heeft alleen kunnen vinden wat onder 't bereik lag van elken
kleinen jongen, of Mr. de la Palisse. Ik wil hem dus wat helpen in de dingen, die
dieper liggen. De ‘bruid daarboven’ heeft de ‘strekking’ om aantetoonen, hoe
Havelaar, in 1843, zou voorbeschikt zijn tot 'n slagtoffer van droogstoppels,
slijmeringen, gouverneurs-generaal in ruste, kadasterministers, vry-arbeiders,
kultuurstelselaars en krantenberigtschrijvers, als hem niet, in 1862, Multatuli ware
ter hulp gekomen.
De ‘bruid daarboven’ krioelt van fouten. En de soort - overdreven offerzucht,
bespottelijke dweeperij met vermeenden pligt, enz. - is zóó ongewoon, dat de vraag
zich opdoet of niet die fouten, voor 'n groot deel, waarde hebben als curiositeit. Ik
ben zoo vrij te gelooven dat er behoefte is aan wat meer fouten van die soort, en
noodig dezen en genen uit, zich nu en dan eens schuldig te maken aan jagt op
overdreven deugd.
De fouten in ‘de bruid daarboven’ verklaren den Havelaar. Ziedaar de STREKKING
van 't stuk, m'nheer...‘Wij.’
Amsterdam, 20 Januari 1865.
Multatuli.

[22 januari 1865
Brief van Koning aan d'Ablaing]
22 januari 1865
Brief van D. Koning aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
tot halverwege blz. 2 beschreven. (M.M.)
Mijn waarde Heer!
Daar ik doorgaans, gelijk ook gisteren, s Saturdags van Huis ben en eerst Zondags
terug, en daarenboven de handen zoozeer vol heb dat ik nog ternaauwernood mijne
eigen zaken regelen kan - zoo wilde ik heden juist Uwe missive van 19 dz:
beantwoorden en wel Ued
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mededeelen dat het mij voorkomt dat Uwe Speculatie ten opzigte van D. in haren
veranderden vorm niets dan moeijelijkheden voor de toekomst zal opleveren. Het
zou mij niets verwonderen of nog vóór den afloop van den IIden Bundel krijgt ge
een proces of iets dergelijks op den hals en, daar Dr. geene fondsen bezit, zoo zal
men U voor de onkosten laten... verliezen.
Buitendien meende ik dat niet voor ná afloop van den IIden en ten behoeve van
den IIIden Bundel meer bepaald de tusschenkomst door UEd was bedoeld geworden
- hetgeen dan ook eerst over een paar maanden geweest ware.
Daar het echter mogelijk is dat UEd heden op mij gerekend hebt zoo mag ik U
niet daaromtrent te leur stellen; zoo als gezegd de veranderde Conditie met D. maakt
echter de zaak in myn oogen... gevaarlijk; gevaarlijker dan ik mag verantwoorden
ten opzichte van diegenen die recht hebben op mij te rekenen. Derhalve moet ik,
zonder nadere zekerheid, ook andere voorwaarden laten gelden; waarover gaarne
mondeling nader.
Als steeds de Uwe
David Koning
van Huis
22 Januarij 65

[23 januari 1865
Brief van d'Ablaing aan Lacroix-Verboeckhoven]
23 januari 1865
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan de firma Lacroix-Verboeckhoven
te Brussel. Fragment. (Kopieboek 3, blz. 45. M.M.)
Mr. E Douwes Dekker (Multatuli) témoins les frcs. 500. - que je viens de payer contre
une promesse à votre faveur, lequel auteur, étant parti d'Amsterdam, avant d'avoir
complèté le volume en train de publication, m'a rendu d'ailleurs responsable des
payements à faire au marchand de papier et à 1'imprimeur, de nouveaux déboursés
à faire. Je sais bien que tous ces déboursés sont largement couverts par le grand
nombre des souscripteurs à ses oeuvres, mais les souscripteurs ne payeront que vers
le mois de Mai 1866, parceque depuis quelques jours seulement l'impression a repris
et que les feuilles qui manquaient ne seront fournies que dans le courant de 1'année
1865.

[23 januari 1865
Opvoering van De Bruid daarboven te Utrecht]
23 januari 1865
Opvoering van De bruid daarboven te Utrecht in aanwezigheid van de auteur. Zie
het bericht in het Algemeen Handelsblad van 26 januari.
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[24 januari 1865
Utrechtse studenten brengen serenade]
24 januari 1865
Utrechtse studenten brengen Multatuli een serenade. Zie het bericht in het
Algemeen Handelsblad van 26 januari.

[24 januari 1865
Programma van De Bruid daarboven]
24 januari 1865
Programma van De Bruid daarboven. Enkel velletje papier, aan éen zijde bedrukt.
(M.M.)
Na de opvoeringen te Rotterdam op 17 en 19 januari, en te Utrecht op 23 januari,
was dit in feite de vierde voorstelling.

Rotterdamsche Schouwburg.
Directie j. ed. de vries. Hollandsche voorstelling
Dingsdag 24 januarij 1865,
Derde Voorstelling van De bruid daarboven.
Oorspronkelijk Tooneelspel in vijf bedrijven (met bekortingen) door
Multatuli.
Holm

de hr. Moor.

Van Wachler, aanzienlijk Staatsbeambte de hr. le Gras.
Caroline, zijne Dochter

Mw A. Fucks.

Mevrouw v. Wachler, Caroline's
Stiefmoeder

Mw Engelman.

Generaal Graaf van Weller, Broeder van de hr. D. van Ollefen.
Mw. van Wachler
Karel van Bergen, hun Neef

de hr. D. Haspels.

Frans, kamerd. v. Karel van Bergen

de hr. Albregt.

Sophie, kamerm. v. Mev. v. Wachler.

Mw. Albrecht-Engelman

Buijs, rentm. en vertrouwde v.v. Wachler de hr. Morriën
Wolf

Mw. J. Haspels.

Andries, onder officier dienaar van v.
Weller

Mw. v. Walterop.

Albert, kinderen van Wolf

Jongj. ***

Louise, kinderen van Wolf

Jongj. Kleine.
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de hr. Morin.
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Gevolgd door; Jufvrouw Antje
Blijspel met Zang in 1 Bedrijf, naar het Hoogduitsch vertaald door de Heer Manus
Pieter

de hr. Albregt.

Antje

Mw. Götz-Scheps.

Lotje, Dienstmaagd van Pieter

Mw. Albregt-Engelman.

Boeren en Boerinnen.
Billetjes zijn te bekomen aan den Schouwburg
(coupons gangbaar.)

Prijzen der plaatsen:
BALCON

f 2,

STALLES

f 2, -

LOGES

f 1,25

PARTERRE

f 1, -

AMPHITHEATRE

f 0,60.

GALERIJ

f 0,30.

Aanvang der voorstelling 7 Uur precies. Bureau geopend ten 6 Ure. Het
bespreek-bureau is dagelijks geöpend van des morgens 9 tot des namiddags 3 ure.
Zondags van 12 tot 3 ure.
Zonder Coupons kunnen geene plaatsen besproken worden, dan op den dag der
Voorstelling, met uitzondering van het Amphithéâtre.
Verwacht: Op Dingsdag den 31 Januarij 1865,
ter BENEFICE van den Heer D. VAN OLLEFEN,
FIESKO of de Zamenzwering te Genua.
Tooneelspel naar het Hoogduitsch.
Snelpersdrukkerij - van Meurs & Stufkens - Nieuwehavensteeg.

[24 januari 1865
Brief van d'Ablaing aan Rochussen]
24 januari 1865
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan J.J. Rochussen. (Kopieboek 3, blz.
46-47. M.M.)
Voor de ontbrekende bijgevoegde staat zie men de kostenberekening na de
eerstvolgende brief. Het verschil van f 12. - zal gelegen zijn in de post: Papier van
den titel.
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winsten op tijd: winst op langere termijn.
Z. Excellentie den Minister van Staat
J.J. Rochussen 'Hage
Amsterdam 24 Jan. 1865
Uwe Excellentie
Ik ben zoo vrij mij in het belang van den Heer E.D. Dekker nogmaals vertrouwelijk
tot U te wenden.
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Op het oogenblik is er te zijnent dringende behoefte, bepaald gebrek.
Hadde hij den 2den Bundel Ideen in 1864 afgewerkt, dan zou hij binnen een paar
maanden daarvan winsten kunnen verwachten. Thans moet de opbrengst van het
geleverde strekken om de kosten te betalen, gedeeltelijk zelfs voor den geheelen
2den Bundel (papier b.v.) en de voordeden worden eerst geplukt in 1866.
Toen D. mij uitnoodigde zijn uitgever te zijn, wist hij dat ik met een zeer gering
kapitaal mijne zaken dreef en dus onmogelijk hem voorschotten geven kan; andere
uitgevers hadden ze hem trouwens geweigerd, al hadden zij gelden disponibel.
Ik bood hem mijn crediet en mijne medewerking aan, en wij gaven tot heden voor
gezamenlijke rekening uit. Onwillekeurig geraakte ik echter in voorschot, tot dat ik
eindelijk dit verrekend heb als betaling voor zijne helft in het eigendomsregt zijner
werken door mij uitgegeven, den 2den Bundel uitgezonderd.
Het is mij op het oogenblik onmogelijk door voorschot op de opbrengst van den
2den Bundel Ideen Dekker op nieuw te hulp te komen. Het afgeloopen jaar is voor
mij zoo kostbaar geweest, dat ik niet het geringste meer aan mijn circulérend
kapitaaltje onttrekken kan, zonder mij in gevaar te brengen zelf niet aan mijne
verpligtingen te kunnen voldoen.
En toch moet D. geholpen worden.
Daarenboven heb ik eindelijk zijn tegenzin overwonnen, door schrijven in zijn
levensonderhoud te voorzien; zijne eenige voorwaarde is thans dat hij dan ook betaald
worde zoodra hij een vel druks aflevert. In plaats te moeten wachten op de uitbetaling
van winsten op tijd, die het gevolg zijn van eene uitgave voor gezamelijke rekening,
verkiest hij f 40. - per vel terstond te ontvangen; dus f 1040 voor den 2den Bundel.
Volgens bijgevoegden staat kost de uitgave van dezen Bundel, - het genoemde
honorarium van den schrijver ingesloten - f 2546,55.
Om deze kosten te dekken heb ik dus noodig ca. 800 inteekenaars à f 3.20 netto
inbrengende; thans, nu er eerst 16 van de 26 vellen verschenen zijn, heb ik er reeds
730, zoodat ik rekenen kan bij de verschijning der aflevering die thans ter pers is,
het benoodigde getal te bereiken. Gevaar bestaat dus bij het verleenen van voorschot
niet. Ik ben daarom zoo vrij uwe Excellentie beleefdelijk uit te noodigen
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mij te ondersteunen in de taak die ik op mij genomen heb mede te werken den genialen
schrijver zich zelf te doen onderhouden, door verbeterde omstandigheden aldus
verkregen, de overspanning van zijn gemoedstoestand weg te nemen en hem daardoor
in staat te stellen de enorme zeggingskracht die hij bezit nuttiger aan te wenden, dan
dit tot heden het geval is geweest.
Deze ondersteuning zou voor mij zijn de opening van een crediet ten behoeve van
den Heer E.D. Dekker met aanwijzing van de plaats waar ik tegen overlegging van
ieder afgedrukt vel van zijn werk, te beginnen met den 2den Bundel Ideen (de Bruid
daarboven niet mede rekenende, als mijn eigendom reeds) f 40. - zou kunnen
ontvangen te zijnen behoeve, onder verband dat de geheele som op deze wijze in
den loop van 1865 door den Heer E.D. Dekker te genieten, door mij aan uwe
Excellentie tegen nadere door u te bepalen intrest zal worden gerestitueerd voor
ultimo Mei 1866.
Ik verzoek uwe Excellentie mij ten goede te houden de vrijheid die ik neem, in
het belang van een man wiens verdiensten ook door uwe Excellentie worden erkend
en gewaardeerd, en in aanmerking nemende dat ik, door velen tegengewerkt, door
geen, wie ook gesteund, alleen om zijnen en niet om mijnen wil de vraag tot U rigt,
die ik in ieder ander geval mij wel gewacht zou hebben uwe Excellentie te doen.
Als onderpand voor mijne eerlijke nakoming der door mij aangebodene verbindtenis
kan ik uwe Excellentie stellen den goeden naam dien ik zoowel in Indie als hier door
eigen zorg en werkzaamheid, in weerwil der bijna algemeene tegenwerking, waartegen
ook ik te kampen heb, steeds heb weten te bewaren.
In afwachting met eenig antwoord van uwe Excellentie vereerd te worden, en na
U de verzekering mijner hoogachting aangeboden te hebben heb ik de eer te zijn
Uwer Excell: Dw
R.C. d'Ablaing van Giessenburg
Kalverstraat E 246.

[24 januari 1865
Brief van d'Ablaing aan Credietvereeniging]
24 januari 1865
Brief van R.C. D'Ablaing van Giessenburg aan de Directeuren der
Credietvereeniging te Amsterdam. (Kopieboek 3, blz. 47-48. M.M.)
M.
Amsterdam 24 Jan. 1865
Ingevolge den vriendschappelijken raad van den Heer A.C. Wert-
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heim ben ik zoo vrij mij door dezen tot U te wenden met de vraag of het U zou kunnen
convenieren mij een crediet te openen.
Ziehier de bijzonderheden die U dient te kennen om over het motief tot mijne
aanvraag te oordeelen.
Tot heden werden de werken van Multatuli uitgegeven voor gezamelijke rekening
van den schrijver en mij.
Wij hebben beiden noodig geoordeeld hierin eene wijziging te brengen, en zijn
met elkander overeengekomen, dat ik te beginnen met den 2den Bundel Ideen, zal
betalen voor ieder nieuw vel druks voor de pers ten afdruk gereed door den Heer
E.D. Dekker (Multatuli) mij te leveren, tot 100 vel toe, zoolang ik rekening hierbij
vind, de somma van f 40. -, waartegen de Heer D. mij alle regten zoo nu als voor het
vervolg afstaat voor zoo ver betreft de nederduitsche tekst van gezegd blad.
Het is mij echter niet mogelijk de daartoe vereischte gelden te onttrekken aan
mijne zaak, den buitenlandschen boekhandel, zonder in gevaar te komen 't avond of
morgen eene stremming in mijne geregelde betalingen te ondervinden, ten gevolge
van die vermindering van circulérend kapitaal.
Daarentegen heeft deze betaling van f 40, - per vel honorarium niet de minste
risico in zich, bij wijze van geldbelegging voor wie kapitaal te plaatsen heeft.
Volgens bijgevoegde onkostnota beloopen de uitgaven voor den druk enz. van
den 2den Bundel Ideen, met het honorarium f 2558,55 zoodat een getal van 800
Exemplaren à f 3,20 netto moet verkocht worden om al de kosten te dekken.
Ulto. Dec. ll. had ik reeds 690 Ex. geplaatst, dus 690 maal vel 1-16
abonnementsgewijs afgeleverd, strekkende tot delging van een groot gedeelte der
kosten van den geheelen bundel.
Aan deze zelfde inteekenaren is vel 17-26, thans onderhanden, nog af te leveren.
Daarenboven is tot heden het getal inteekenaren aangegroeid tot 730, zoodat tot
geheele dekking nog slechts ontbreken 70 Exemplaren, die na het verschijnen van
de volgende aflevering binnen weinige dagen zullen verkregen zijn.
Al hetgeen in 1865 wordt afgeleverd, en waardoor het honorarium moet gedekt
worden, wordt mij echter eerst betaald in Mei 1866, weshalve ik tot zoo lang een
crediet voor dat bedrag, n.m. de f 1040, - honorarium, behoef.
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De 17 eerste vellen van den 2den Bundel zijn thans afgedrukt. Vel 18 en 19 zijn in
proef. De betaling van het voorschot aan mij voor het honorarium aan den schrijver
wordt door mij niet verlangd dan tegen overgifte van het afgedrukte blad, dat tevens
den waarborg vormt; ook ik heb mij zekerheidshalve denzelfden waarborg van den
auteur bedongen. Tegenover het publiek heb ik geene verbindtenis, daar ik den 2den
Bundel geef afleveringsgewijze iedere aflevering met afzonderlijke prijsberekening,
zoodat de prijs van het geleverde invorderbaar ware al zou de tuchteloosheid van
Multatuli zoo ver gaan dat hij niet eens den 2den Bundel afwerkte, waarvan ik dan
ook profiteer met betrekking tot de betaling van het gedeelte (vel 1-16) in 1864
verschenen, en welks waarde mij thans in staat stelt de reeds gemaakte kosten
behoorlijk te voldoen.
Aangezien de Heer Dekker thans nog slechts manuscript te leveren heeft voor
ongeveer zes vel lijdt het geen twijfel dat de 2de Bundel eerlang volledig het licht
zal zien.
Naar aanleiding van het voorgaande ben ik zoo vrij U beleefdelijk uit te noodigen
mij eens te doen weten of op de eene of andere wijze de Crediet-Vereeniging mij de
gelden disponibel zou kunnen stellen benoodigd tot het doen der voorschotten van
honorarium als boven omschreven, en door de zaak waartoe benoodigd, nu reeds
genoegzaam gedekt.
Mogt er eene mogelijkheid toe bestaan dan zal het mij aangenaam zijn U alle
gevorderde en te vorderen inlichtingen en inzagen te verschaffen en verder met U
de zaak te bespreken.
Ik mag U ten slotte niet ontveinzen dat ik mij zeer gelukkig zou rekenen, wanneer
ik door uwe hulp den Heer Dekker terstond zou kunnen in het bezit stellen van de
vruchten van zijn arbeid, die anders eerst na verloop van eenen geruimen tijd
trapsgewijze door hem zouden kunnen geplukt worden, daar op het oogenblik zijne
vrouw en kinderen in den waren zin des woords - gebrek lijden.
Met verschuldigde Achting UEDwD de Firma R.C. Meijer d'Ablaing van Gb.

[24 januari 1865
Kostenberekening]
24 januari 1865
Kostenberekening door R.C. d'Ablaing van Giessenburg inzake de tweede bundel
Ideen. Enkel velletje papier, aan éen zijde beschreven. (M.M.) Aangezien het
eindbedrag precies klopt met de som die vermeld staat in de
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voorgaande brief, mag men aannemen dat de daar ontbrekende bijgevoegde
onkostnota gelijkluidend is geweest aan de onderstaande becijfering.
Onkostenrekening der Uitgave
van den 2den Bundel der Ideen van Multatuli.
Honorarium aan den Schrijver f 40 per
vel = 26 vel

f 1040.-

Druk van 1650 Ex: 26 vel à f 15.50

f 403.-

Papier voor idem. 91 Riem à f 9.-

f 819.-

Omslagpapier 1

91 Riem à f 24.-

f 28.-

Druk van Omslag en titel

f 25.-

Papier voor den titel

f 12.-

Papier voor Aflevering omslagen 2 ½
Riem à f 7.50

f 18.75

Drukken van 4500 omslagen

f 22.-

Brocheren van 1650 Ex:

f 85.80

Annonces.

f 100.-

Facturen

f 5.f 2558.55

[26 januari 1865
Bericht over serenade te Utrecht]
26 januari 1865
Bericht in het Algemeen Handelsblad over de toneelvoorstelling en de serenade
in Utrecht. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
UTRECHT, 25 Jan. Gisteren avond is door een groot aantal studenten onzer
hoogeschool eene serenade bij fakkellicht gebragt aan den heer Douwes Dekker
(Multatuli) schrijver van de ‘Bruid daar boven’.
Maandag avond had alhier de voorstelling van de ‘Bruid daar boven’ plaats gehad.
De schouwburg was op alle rangen overbezet. Stuk en uitvoering voldeden beiden,
zoodat de schrijver tweemaal door het publiek met geestdrift werd voorgeroepen en
ook het personeel van het gezelschap des heeren de Vries in die eer deelde.

[26 januari 1865
Brief van Rochussen aan d'Ablaing]
26 januari 1865
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Brief van J.J. Rochussen aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Dubbel velletje
postpapier, waarvan éen bladzijde beschreven. (M.M.)
s'Gravenhage, 26 Januarij 1865
WelEdele Heer! In antwoord op Uwe geeerde van eergisteren moet
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ik UwelEd. mede deelen dat ik niet geneigd ben in het daarbij gedaan voorstel te
treden. Heb ik wel eens getoond den heer Dekker als hij zich in moeijelijke
omstandigheden bevond, te hulp te willen komen daarvan moet geenzins het gevolg
zijn mij in een zoodanig engagement te begeven.
Met hoogachting
UwelEdDw Dienaar
Rochussen

[31 januari 1865
Brief van d'Ablaing aan Poolman]
31 januari 1865
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan W. Poolman te Gouda. (Kopieboek
3, blz. 50. M.M.)
WelEd. Heer
Maandag a.s. denk ik de derde aflevering van Dekkers Ideen, tweeden Bundel, in
het licht te geven; de derde oplaag van den eersten bundel is ter pers en verschijnt
tegen Maart e.k.
Op het oogenblik is er weer hoogen nood bij D. hij wil volstrekt geld hebben en
is bereid mij den vollen eigendom van den 2den Bundel Ideen te verkoopen à f 40,
- per vel, mits ik hem dit honorarium terstond uitkeer voor de vellen die reeds
verschenen zijn 1-16 en die maandag volgen 17-21, en ik het hem voor de overige
vijf betaal zoodra hij ze mij levert.
Het getal Inteekenaars op de Ideen dekt dit uitschot reeds genoegzaam; doch de
betaling dezer dekking ontvang ik eerst in 1866. Reeds kocht ik dezer dagen van
hem zijn half kopijregt op den eersten bundel, den Vrij Arbeid en de Bruid daarboven;
maar op het oogenblik convenieert het mij niet nog meer geld uit mijne zaken te
nemen, om ook den 2den Bundel à comptant te koopen. Voorleden jaar is daarenboven
voor mij ongunstig en wegens verhuizing bijzonder kostbaar geweest, en toch zou
ik gaarne alleen eigenaar ook van den 2den Bundel zijn, al ware het alleen om mij
geheel vrij te maken van een lastigen en wispelturigen associé als Multatuli voor mij
is.
Ik vraag echter niet gaarne iemand iets te mijnen behoeve en leef daarenboven
zoo afgezonderd dat ik mij niet op intimi kan beroemen. Daarenboven weet ik van
vroeger, toen ik eens in moeijelijkheden verkeerde, dat ik van mijne verklaarde
geestverwanten en volgers niets dan laffe vleijerij, achting en vriendschapsbetuigingen
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en dergelijke nietigheden verwachten kan. Ik neem daarom liever de vrijheid U, die
mij reeds in Indie van eene meer handels-solide zijde hebt leeren kennen, ruiterlijk
te vragen of het U conveniéren zou mij tot Mei 1866, f 1040 (26×f 40.-) tegen door
U te bepalen interest toe te vertrouwen; welke waarde als gezegd reeds nu genoegzaam
gedekt wordt door de inteekeningen, die nog dagelijks in getal aangroeijen.
Mogt het U schikken, dan ben ik bereid U door mijne boeken aan te toonen dat er
geen kans bestaat van verlies, tenzij ik mijn karakter mogt verloochenen en oneerlijk
worden, dat wel niet te verwachten is; - het is te veel vergroeid.
Ik verzoek U in alle gevallen beleefdelijk spoedig antwoord, daar ik mij binnen
een paar dagen te decidéren heb.
Na hartelijke groete UEDw
R.C. d'Ablaing van Giessenburg
Firma R.C. Meijer
Kalverstraat E 246

[1 februari 1865
Promesse van Multatuli]
* 1 februari 1865
Promesse van Multatuli aan de firma Mitkiewicz te Brussel. Afschrift. (Fotokopie
M.M.) Zie 28 april 1863.
Le vingt Sept Avril prochain Je promets de payer a l'ordre de Monsieur C Mitkiwitz
a Bruxelles la Somme de Cinq Cents Francs, valeur reçu en marchandises.
Amsterdam 1 février 1865
bon pour Cinq cents Francs
frans 500.getd. Douwes Dekker
a f 56 9/16 f 235.68
(kalverstraat, librairie étrangère, 246)

[1 februari 1865
Circulaire inzake portret]
1 of 2 februari 1865
Circulaire van Multatuli inzake zijn portret. Enkel velletje papier, geheel bedrukt.
(M.M.)
TER VERSPREIDING.
AAN DE LEZERS MIJNER IDEËN.
Weldra zal de Zegelwet worden afgeschaft. Ik wenste daarvan gebruik te maken,
om, door het uitgeven van een Dagblad, meer algemeen ingang te verschaffen aan
de denkbeelden welke, naar ik hoop, iets zullen bijdragen tot genezing van 't
‘Contagium dat er heerst in onzen staat.’
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Ik beroep mij hieromtrent op wat ik schreef, en aantoonde, in den HAVELAAR, in de
MINNEBRIEVEN, in den VRIJ-ARBEID, in de IDEËN.
Om een Dagblad optezetten, heb ik geld nodig, en wel een aanzienlijke som. Het
zou mij onmogelijk zijn, in een dagelijkse Courant te verdedigen wat ik voor waarheid
houd, zonder zekere maat van onafhankelijkheid, en die onafhankelijkheid gaat
verloren, als het finantiëel gedeelte van zodanige onderneming in handen is van
geldschieters.
Zulke afhankelijkheid is een der hoofdoorzaken waardoor onze Couranten zijn...
zo-als ze zijn.
Dagelijks ontvang ik brieven van belangstellende personen, die mij vragen op welke
wijze men mij blijken geven kan, hetzij van sympathie met mijn moeielijk verleden,
hetzij van belangstelling in mijn persoon en tegenwoordigen arbeid, hetzij van
deelneming in mijn streven voor de toekomst.
Ziet-hier nu een antwoord op die vragen. Ik heb mijn portret laten vervaardigen, en
verzoek U dat te kopen tegen hogen prijs. De som die ik zal nodig hebben om te
geraken tot betrekkelijke onafhankelijkheid, is groot; vooral daar ik sedert jaren
gebukt ga onder allerlei moeielijkheden, die niet kunnen worden weggenomen door
mijn aandeel in de opbrengst der Ideën, al is dan ook, voor Holland, de opgang van
mijn geschrijf buitengewoon.
Ik zal elk Exemplaar mijner portretten tekenen met een spreuk of 'n gezegde uit
mijn werken; wie dus ongaarne een te hogen prijs betaalt voor mijn afbeeldsel, betale
die voor mijn autograaf. Of liever, men beschouwe z'n uitgaaf als een bijdrage tot
de betrekkelijke onafhankelijkheid, waartoe ik langs dezen weg geraken wil.
Wie, om een der genoemde redenen, een portret van mij verlangt, wordt
uitgenodigd, in postwissel of aangetekenden brief, tien of vijftig Gulden te zenden
aan mijnen Uitgever, de firma R.C. MEIJER, Kalverstraat 246, AMSTERDAM.
Voor tien Gulden zal een STEENDRUK-EXEMPLAAR worden gezonden; voor vijftig,
een PHOTOGRAFIE, beiden goed uitgevoerd. (door MITKIEWICZ te Brussel.)
Ik voel mij verpligt hier uitdrukkelijk te verklaren, dat ik mij niet
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kan verbinden tot het uitvoeren van mijn plan, als ik daartoe niet wordt instaat gesteld
door vrij algeméne deelname. Zonder volkomen onafhankelijkheid - en wat rust! kan ik geen Courant uitgeven. De welwillende bestellers van mijn portret zouden in
dat geval hun uitgaaf moeten beschouwen als een blijk van sympathie voor mijn
persoon, of van enige ingenomenheid met mijn werk.
En - in verband met ontstentenis van behoorlijke wetten tegen namaak - ik verzoek
ieder geen portretten van mij te kopen waarop mijn handschrift niet staat.
Duur?... Och, aan niemand kan deze zaak zo-veel kosten, als ze mij kost!
MULTATULI.

[1 februari 1865
Bestelbiljet inzake portret]
1 of 2 februari 1865
Bestelbiljet behorende bij de circulaire van Multatuli inzake zijn portret. Enkel
velletje papier, aan éen zijde bedrukt. (M.M.)
Hoeveel bestellingen er zijn binnengekomen, is niet bekend.
Aan de Firma R.C. MEIJER Amsterdam.
Mijnheer! Ik verzoek U mij te doen geworden:
Een Steendruk-Exemplaar van het Portret van MULTATULI,
Een Photografie-Exemplaar van het Portret van MULTATULI,
waarvoor hierin gesloten TIEN Gulden.
waarvoor hierin gesloten VIJFTIG Gulden.
Handteekening:
Naam:
Woonplaats:
(Wordt verzocht het niet begeerde, of niet gezondene, door te halen, en Naam en
Woonplaats duidelijk te schrijven).

[2 februari 1865
Brief van d'Ablaing aan Brak]
Omstreeks 2 februari 1865
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan P.M. Brak. (Kopieboek 3, blz. 51.
M.M.)
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De brief is ongedateerd maar staat tussen een van 31 januari en een van 4 februari
in.
Waarde Heer
Dekker laat mij nog een paar dagen tijd, om het regt van eigendom op zijne werken
door mij voor gezamelijke rekening met hem uitgegeven van hem over te nemen.
Bezorg ik hem dan niet de f 1000. - die hij nog zou toekrijgen op hetgeen ik hem
reeds successivelijk heb voorgeschoten, dan trekt hij zijn voorstel in en zal zien zich
op andere wijze te helpen; - dat een leelijke streep door mijn rekening zou zijn.
Deze f 1000. - is gedekt door de inteekeningen op den 2den Bundel Ideen alleen,
doch dat geld komt eerst binnen in Mei 1866.
Het vorige jaar is zoo slecht en kostbaar voor mij geweest, dat ik in den loop van
dit jaar niets mag nemen uit de kas van mijn buitenlandschen handel zonder mij
moedwillig aan mogelijke moeijelijkheden bloot te stellen, - hoe voordeelig eene
geldbelegging ook moge zijn.
Ik heb tot heden te vergeefs getracht het geld ter leen te krijgen; ik ken weinig
menschen en vraag hoogst ongaarne en moeijelijk. De koop is echter zoo voordeelig
voor mij en de tijd die mij rest om geld te vinden zoo kort, dat ik mij genoodzaakt
zie ook U te vragen of ge mij tot Mei 66 (wanneer ik ze teruggeven kan blijkens
mijne boeken) f 1000 tegen door U te bepalen interest zoudt willen en kunnen
toevertrouwen.
Om voor den aankoop, bij vooruitbetaling per vel, van misschien nog volgende
arbeid van Dekker wat ruimer handen te hebben, zal ik mij een crediet zien te
verwerven bij de Crediet-vereeniging, doch dat zou, al wordt het mij verleend, toch
te laat komen voor deze oogenblikkelijke benoodigdheid.
Alle inlichtingen en inzagen staan tot uw dienst.
Wijt mijne vrijpostigheid de vraag te rigten tot U die mij nog zoo weinig kent,
s.v.p. alleen aan de pressie die Dekker aan de eene, en - mijn eigenbelang aan de
andere zijde op het oogenblik op mij uitoefenen om den koop te sluiten.
Uw antwoord te gemoet ziende
Geheel de uwe
R.C. d'Ablaing van Giessenburg firma R.C. Meijer
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[4 februari 1865
Brief van d'Ablaing aan Weiss]
4 februari 1865
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan H. Weiss. (Kopieboek 3, blz. 51.
M.M.)
Amice
Ik ben zoo vrij thans bij u te beschikken over f 100. - die ik noodig heb als
voorschot voor Dekker. Maandag e.k. komt de derde aflevering uit.
Ik geloof deze f 100. - voor zeer korten tijd te behoeven. Zoo dra mogelijk zend
ik ze u in dank terug.
Na beleefde groete
T.T.

[4 februari 1865
Brest van Kempen overlijdt te Utrecht]
4 februari 1865
Carel Pieter Brest van Kempen, in 1856 resident van Bantam en als zodanig de
direkte chef van Eduard Douwes Dekker als assistent-resident van Lebak, daarna
van juli 1857 tot februari 1863 resident van Djokjakarta, overlijdt juist vijftig jaar
oud in het Geneeskundig Instituut voor Krankzinnigen te Utrecht, waar hij sinds 18
oktober 1864 werd verpleegd. (Vgl. het artikel van Henri A. Ett in De Vlaamse Gids
jrg. 34, blz. 197-209)

[5 februari 1865
Brief van Multatuli aan Huet]
5 februari 1865
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, waarvan
éen bladzijde beschreven. (M.M.)
Waarde Heer Huet! Ik heb een mooi uitgevoerd portret, en wou er U gaarne een Ex:
van zenden. Maar zeg my of 't U aangenaam is? En gêneer U niet om neen te zeggen
S.V.P.
Hartelyk gegroet van
UEDDwDienaar
Amstm Kalverstraat 246,
Douwes Dekker
5 febr. 65.

[5 februari 1865
Vergadering van De Dageraad]
5 februari 1865
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Vergadering van De Dageraad. Fragment uit de notulen. (I.I.S.G.)
Pres. berigt dat de Heer E. Douwes Dekker zijn portret aan de Vereeniging heeft
geschonken. De bibliothecaris stelt voor er een lijst om te laten maken.
Dit wordt goedgekeurd.
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[6 februari 1865
Advertentie inzake werken van Multatuli]
6 februari 1865
Advertentie voor Multatuli's werken in het Algemeen Handelsblad van Maandag
6 Februarij 1865. (U.B. Amsterdam)
Bij de Firma R.C. MEIJER, Kalverstraat E 246, te Amsterdam, verschijnt Maandag
6 Februarij 1865:
MULTATULI
Ideen, 2de Bundel, 3de Aflevering, 5 vel in 8o. f 0.75
(Inhoud: Vervolg van de Geschiedenis van Wouter. - Officiele Leugens, enz.)
VROEGER VERSCHENEN VAN DENZELFDEN SCHRIJVER:
De Bruid daarboven, Tooneelspel in 5 Bedrijven, in 8o. f 1.
Vrije Arbeid in N. Indie, in 8o. f 1.25.
Ideen, 2de Bundel, 1ste en 2de Aflevering in 8o. f 240.
TER PERS:
Ideen, 1ste Bundel, 3de Oplaag.

[9 februari 1865
Brief van Multatuli aan Hotz]
9 februari 1865
Brief van Multatuli aan J.C.P. Hotz. Twee enkele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
Waarde Jacques, dit is een nieuw soort postpapier. dat zie je wel.
Die lieve beste francis heeft geen circulaires meêgenomen. 't Is myn schuld. Ik
was al met haar buiten en wou niet weêr oploopen omdat er twe heren met d'Ablaing
stonden te praten, en omdat het zoo vreesselijk stonk in 't voorhuis. En ik zei dat ik
er met een dubbeltje af was U 't pakje te zenden. Dus hierby een pakketje. Maar ik
heb opgemerkt dat zulke dingen scheurpapier worden als men iemand te veel geeft.
Op één, twee of drie let men, maar als 't een groot pakket is dan wordt het verslonst.
Daar jy overmorgen weg gaat, denk ik dat ge een of meer uwer kennissen zult
belasten met de verspreiding. Wilt ge hun die opmerking meêdeelen?
Ik weet het by ondervinding. Dat stukje over Laura Ernst heb ikzelf in een heel
pakket op een bestekamer gevonden, en 14 dagen later bood men op de beurs er hoog
geld voor. Ik kan niet voor Uw vertrek in den Haag komen. Verbeelje, om die
portretten zaak goed aan my-
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zelf te houden, doe ik zelf wat er aan te doen is, en dat moet ik zoo houden, anders...
je begrypt wel. De uitgevery is een indise witte mier die zich in alles indringt. Myn
bedoeling is nu juist om vry te worden, en met de Ideën die my als ik zelf daar van
de voordeden geniet in staat zullen stellen myn schulden te betalen, en met de Courant.
Tot van avend toe zyn er verkocht 6 a f 10 (of juister 5) en een van f 50. (Die eene
van f 10 die ik in zekeren zin aftrek was aan iemand, die geld van my moest hebben
en zich aldus betaalde.)
Als 't niet spoediger gaat heb ik vóór den 18 de 700 franc niet by elkaêr die ik
noodig heb. Ik ben heel gerust dat de zaak over 't geheel goed zal gaan, alleen niet
zoo snel als ik wenste. De langzame expeditie van de circulaires, de voorbedachte
vertraging door boekverkoopers die kwaad zyn omdat zy van die portretten geen
20% hebben
(Eilieve 20% van myn gezigt!) nu dat alles maakt dat het zoo traag gaat. Maar
lukken ten slotte zal 't wel.
Zeg aan francis dat ik zoo begaan was met de kou die ze zal geleden hebben in de
spoor. 't Is nu ½ 10. Nu is ze er juist.
Wat zal Truida een verbeelding hebben van zich zelvers als ze in Engeland geweest
is. Je zal moeten scheien wegens verregaande hoogmoed van dat mens. Ze zal niet
meer willen te doen hebben met burgerlui.
Zeg, weetje nog niet of de br.d.b in den Haag verboden is? Meer of min officieel
dan? Ik gaf een dubbeltje als 't waar was.
d'Ablaing zegt dat er zoveel nieuwe inteekenaars op de Ideen komen telkens als
ik ze van Woutertje P. vertel! En dat verssie... Kyk m'nheer, dàt is nou ereis mooi!
Schreef hy maar altyd zoo inplaats van te schelden op den eminenten Thorbecke en
den eerlyken Zaalberg!’
Zoo praten ze! Toch geef ik hun in Woutertje andere dingen in. Maar ik vrees dat
ze die overslaan.
Tyd om me te schryven heb je zeker nu niet voor je vertrek. Als je my iets te
zeggen hebt, zeg 't dan aan frans, dan kan zy Zaterdag na je vertrek zich amuseren
met een brief aan my. Och wat kwam ze hartelyk hier, die beste meid.
Dag Truida. Zie je geen kans de kroonjuwelen meêtenemen? Probeer eens. Dag
Jacques, veel pleizier en nut (want ik denk dat je half
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of heel in dienst naar Cheffield gaat). Ik heb prettig zitten praten met den Heer
Cornelis. Hartelyk gegroet allemaal ook 't idee van 'n mens ... Albert.
Dek
Donderdag avend - Heb je ook correspondenten in 't Noorden? waar je de circulaire
kunt verspreiden dáár heb ik te weinig lezers. Vriesland, Groningen &c

[9 februari 1865
Brief van d'Ablaing aan Credietvereeniging]
9 februari 1865
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan de Credietvereeniging. (Kopieboek
3, blz. 52-53. M.M.)
Den Heeren Directeuren der Crediet Vereeniging HED
WED: Heeren
In antwoord op uwen geëerden van 28 Jan. 11 heb ik de eer u ingesloten eene
aanvraag volgens model in te dienen.
Na mijn vorigen van 24 Januarij hebben vel 17-21 van den 2den Bundel der Ideen
het licht gezien, en is het getal inteekenaren op dit werk (ingevolge tijding uit O.
Indie enz.) met een honderdtal vermeerderd, zoodat het cijfer benoodigd tot dekking
van de gezamelijke kosten van uitgave, het honorarium daaronder begrepen, reeds
ruim is bereikt.
UED antwoord afwachtende, heb ik het voorregt mij te noemen UEDw R.C.
d'Ablaing van Giessenburg firma R.C. Meijer
De ondergeteekende 1) R.C. d'Ablaing van Giessenburg handelende onder de firma
R.C. Meijer
verzoekt de Directie der Crediet-Vereeniging om als 2) crediettrekkend lid te
worden voorgesteld voor eene som van 3) Twee duizend en vijf Honderd Gulden
strekkende ter betaling van honorarium, uitmakende den prijs van het 4) uitsluitend
eigendomsregt op Ideen van Multatuli te beginnen met den 2den Bundel à f 40. - per
vel tegen overlegging der afgedrukte vellen en onder borgtogt van den Heer F.M.
Merrem Singel Z.690 Referte bij 5) de Heeren Merrem en Co. adres als boven.
en als Buitenlandsch handelaar ter beurze bij H.H. Bankiers en Kassiers door wier
bemiddeling de wissels ontvangen worden, die sedert
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mijne vestiging in 1851 door de fransche en Belgische uitgevers op mij getrokken
worden
R.C. d'Ablaing van Giessenburg
Amsterdam 9 Februarij 1865
firma R.C. Meijer

[9 februari 1865
Bericht inzake portret]
9 februari 1865
Bericht in de Amsterdamsche Courant van Donderdag 9 Februarij 1865, inzake
het portret. (Knipsel M.M.)
Multatuli wil een nieuw dagblad uitgeven, zoodra de zegelwet zal zijn afgeschaft.
Om het kapitaal bijeen te krijgen, zal hij zijn portret uitgeven, voorzien van een
eigenhandig geschreven spreuk uit een zijner werken. Een lithographie-portret kost
f 10, een photographie-portret f 50. Wanneer de deelneming niet genoeg is voor de
oprigting eener courant, dan zullen de bestellers van het portret hunne uitgave moeten
beschouwen als een blijk van sympathie voor Multatulis persoon of ingenomenheid
met zijn werk. De firma R.C. Meijer belast zich met de uitgave der portretten. Wie
er een verlangt, wordt uitgenoodigd in postwissel of aangeteekenden brief f 10 of f
50 te zenden aan genoemde firma.

[11 februari 1865
Brief van Huet aan Multatuli]
* 11 februari 1865
Brief van Cd. Busken Huet aan Multatuli. Afschrift van Mimi. (M.M.) In dit afschrift
is éen woord opengelaten, nl. meesterstuk; het is ingevoegd naar de gedrukte tekst
in Brieven van Busken Huet I, blz. 128.
de brochure: bedoeld is Huets geschrift ‘Aan Mevrouw Bosboom-Toussaint’.
Haarlem 11 february 65.
Waarde Heer,
Op uw portret zou ik slechts ééne aanmerking weten te maken. Het schynt my
namelyk (een gewoon verschynsel bij fotografische of naar fotografien hetzy
gegraveerde, hetzy gesteendrukte afbeeldingen van personen met een gelaatskleur
als de uwe) niet blond genoeg. Voor het overige is het een meesterstuk van uitdrukking
en uitvoering, en ik dank u zeer vriendelyk voor de toezending. Het was daarby zoo
zorgvuldig ingepakt, dat het my geworden is zonder smet of rimpel.
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Nevensgaande brochure is niet half fraai genoeg om als kontra-beleefdheid te mogen
gelden voor een zoo kostbaar geschenk als het uwe. Zie er dus enkel bid ik u eene
welgemeende dankbetuiging in.
Uw dienstw.
Cd. Busken Huet
PS. De nieuwe bladen van uw Ideën waren my hartelyk welkom.

[12 februari 1865
Vergadering van De Dageraad]
12 februari 1865
Vergadering van De Dageraad. Fragment uit de notulen. (I.I.S.G.)
De Heer Huisman zegt den Heer Ketman dank, hij zet het doel der Vereeniging
uiteen, en wijzende op het Portret van de Heer E.D. Dekker wekt hij de leden op tot
volharding in den strijd om het ware, goede en schoone te bevorderen. Daarna Sluit
hij de vergadering op gewone wijze.

[15 februari 1865
Brief van Bruining & Wijt aan d'Ablaing]
15 februari 1865
Brief van de firma Bruining & Wijt aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel
vel dun papier, aan éen zijde beschreven en bovenaan beschadigd. De datum staat
echter ook op de keerzijde. (M.M.)
Batavia, 15 Februarij 1865
Mijnheer!
Door de Heer Mr H A des Amorie v d Hoeven is ons opgedragen U te verzoeken
voortaan met ons in correspondentie te treden betreffende de zaken van den Heer D
Douwes Dekker.
Hieraan voldaan hebbende door deze, verzoeken wij U ons per eerste
scheepsgelegenheid te zenden, bijaldien niet reeds eenige zending mogt hebben plaats
gehad.
150 Exemplaren van al de werken van den Heer D Douwes Dekker tot op de
bereids ontvangen Ideën aanvangende met de brief aan Mevrouw Pruimers.
250 Exemplaren per mail in een kistje van al de vervolg werken van dien Heer.
Ten stelligste raden wij af zending als drukwerk per post, daar de verzending als
vrachtgoed in kistje gepakt veel voordeeliger uitkomt.
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De remise der gelden zal op dezelfde wijze geschieden als nu bereids heeft plaats
gevonden door den Heer van der Hoeven.
Mogt U omtrent de verzending per mail nog informatiën noodig hebben zoo gelieve
U zich te wenden tot onze agenten de Heeren M. Wijt & Zonen te Rotterdam, die
stellig bereid zijn de zending behulpzaam te zijn.
Bij afzending der factuur gelieve U de onkosten voor de verzending op te geven
om daarnaar de verkoopprijzen hier te regelen.
Aangenaam zal het ons zijn eenige regelen te mogen ontvangen en teekenen wij
met de meeste achting
UEDwDienaren
Bruining & Wijt

[16 februari 1865
Multatuli draagt zijn rechten over aan d'Ablaing]
16 februari 1865
Multatuli draagt alle auteursrechten op zijn werk aan d'Ablaing over. Zie de brief
van 18 februari.

[16 februari 1865
Spotstuk in Asmodée]
16 februari 1865
Anoniem spotstuk tegen Multatuli in Asmodée. (Knipsel M.M.)

Ideeën van Malletuli.
Onder de malle Ideën, welke Multatuli ons van tijd tot tijd naar het hoofd werpt en
waarmede wij de vrijheid namen steeds den spot te drijven, al wekken wij daardoor
ook den toorn en gramschap op van den man, die zich een der grootste geniën waant
van onze tijd, en geen gelegenheid ongebruikt laat om zijn gal uit te braken tegen
ons weekblad, 't geen zoo stout was om aan die genialiteit te twijfelen, behoort er
een, al te dol om er de aandacht niet op te vestigen.
Multatuli wil een nieuw dagblad uitgeven.
Nu van die dwazen zijn er meer, - daarvan droomen in den regel alle politieke
tinnegieters en verongelukte geniën...
Maar tot de oprigting van een dagblad is geld noodig.
En tusschen geld en Multatuli bestaat een afscheiding als tusschen water en vuur...
Multatuli heeft geen geld, - en bedriegen wij ons niet dan zou 't hem zeer moeijelijk
vallen, dat van aandeelhouders te bekomen, want zoo er al lieden zijn die Multatuli's
Ideën op prijs stellen op zijn administratieve bekwaamheden is het vertrouwen nul,
- van zijn finantieel beheer...
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Maar kom, wie denkt er aan ordenlijk finantieel beheer bij een genie?
En toch voor een Courant moet er geld, veel geld wezen - en hiervan doordrongen,
is Multatuli gekomen op het denkbeeld, om zijn tronie te exploiteeren.
Toen wij dat nieuws vernamen, dachten wij eerst, dat hij zijn hersenkas aan de
een of andere snijkamer verkocht had, om die na zijn dood te leveren en inmiddels
met het provenu ons oude Handelsblad in de grond te boren.
Maar wij bedrogen ons, Multatuli wil met zijn tronie, dat is met zijn portret
speculeeren, gelijk de reizende acteurs en actrices, die ze ten hunnen profijte aan de
kas der concerten of komediezalen laten verkoopen.
Zoo wil nu Multatuli zijn portret uitgeven, waarvan elk exemplaar, voorzien van
een eigenhandig geschreven spreuk uit een zijner werken zal voorzien wezen.
Ge ziet, lezer, men kan niet gek worden als men wil...
Nu zal een litographie-portret kosten f 10 - een photographieportret - schrik niet,
mijn waarde - de bagatel van f 50.
Als er nu maar liefhebbers zijn, dan is Multatuli uit den brand en onze periodieke
pers kan juichen, want zij wordt verrijkt met een nieuw orgaan, door een genie
geredigeerd.
Multatuli schijnt echter bang te zijn voor misrekening, en dat is het wijste van al
't geen hij in deze zaak gedaan heeft.
Hij schijnt begrepen te hebben, dat er niet dol veel gekken zullen zijn, die voor
een tronie als de zijne f 50 over hebben en dus... moet men zijn geld maar te huis
houden.
Neen, lezer, dat niet; stuur uwe muntjens maar aan R.C. Meijer den uitgever van
Multatuli; want het geld zal steeds in dank worden aangenomen, - en is de deelneming
niet voldoende om een dagblad op te rigten, of wat ook mogelijk is, zijn de duiten
reeds door de vingers gegleden, voor het zegel op de dagbladen is afgeschaft en aan
de oprigting der nieuwe courant kan gedacht worden, dan zal Multatuli uwe
deelneming beschouwen als een AALMOES, neen als een blijk van sympathie voor
zijn persoon of ingenomenheid met zijn werk. 't Idée is waarlijk aardig, wij juichen
het toe, ofschoon wij de vrijheid zullen nemen om onze duiten te huis te houden;
want er zijn te midden van den barren winter ongelukkiger duivels, die wij kunnen
te
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hulp komen en daarbij heeft de geheele historie toch wel iets van een fatsoendelijke
bedelpartij, die ons in een genie al bitter slecht bevalt. Voor sommige lieden, b.v.
voor den hr. Fuhri te 's Hage, hopen wij echter dat Multatuli een ruime oogst binnen
hale; want wij twijfelen niet of die heeren zullen regt verheugd zijn om eens met de
blinkende rijksdaalders van dien wonderman kennis te maken.

[18 februari 1865
Brief van Multatuli aan Tine en aan Mimi]
18 februari 1865
Brief van Multatuli aan Tine en aan Mimi, die in Brussel bij Tine is. Dubbel velletje
postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
De laatste alinea, blijkbaar doelend op het artikel in de Asmodée, staat langs de
kantlijn.
Zaterdag 18 february lieve beste tine. In lang heb ik je niet geschreven. De twee
telegrammen tellen wel voor brieven! Want je begrypt hoe ik tobde, en nu nog, nu
ik weet dat je vandaag kunt betalen, ben ik niet geheel op orde van de spanning. Ik
denk dat jy ook afgemat bent. Ik heb erg geleden onder dien wissel, en 't was of 't
spel sprak om 't my regt moeielyk te maken.
Verbeelje dat de portretten den eersten dag of twee den besten uitslag beloofden.
Op den 4 en 5 van deze maand zou ik gedacht hebben dat er op of voor 18 wel 100
zouden verkocht zyn. Ik was dus gerust en dacht niet aan andere maatregelen. Maar
zie, in ééns hield het op (onverklaarbaar.) en eigenlyk zyn er heel weinig verkocht.
Jacques, truida en na hun vertrek naar Engeland, Francis hebben veel gedaan by
wyze van particuliere opdringery. Zy namen byv: één voor grootemoeder, één voor
Albert &c. Dus eigenlyk als pretext om te helpen. Nu maar van vreemden, van lezers
myner Ideën zeer weinig. t Is me een raadsel, vooral daar de Ideën juist zoo énorm
gevraagd worden. De aanvragen by Meyer zyn onophoudelyk. Wie kan dit verklaren?
Er moet weer iets zyn dat ik niet weet, een sourde tegenwerking.
Hoe 't zy op den 16n smorgens had ik maar 90 gl. Tyd was er niet meer. Ik moest
ook rekenen op de langzame post door 't ys, en begreep dat het geld den 16n moest
verzonden worden. Want als 't eerst den 19n kwam, was je afhankelyk van een Uur
aan de bank, en dat is zeer afmattend. Ik had den laasten tyd veel geleden. Dat telkens
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vergeefs wachten op de post of er ook portretten werden aangevraagd had my afgemat.
Ik vroeg niet meer,: ‘zyn er geen brieven?’ Ik was moê van 't onverschillige: neen.
Nu den 15n 'smorgens 10, 11 uur kleedde ik my aan. Maar ik voelde my onwel,
want ik wist niet wat te doen. Ik zag heel goed in hoe 't wezen zou als deze wissel
niet betaald werd. Dan zou alles over je heen vallen. Nu nog heb ik pyn in de lenden
van myn doorgestanen angst, en verdere aandoeningen. Onder anderen was ik afgemat
van woede tegen 't publiek. Als je de aanvragen leest by Meyer om myn geschryf,
lykt het of ze vreeselyk met my weg loopen. Ik zelf ontvang allerlei brieven waarin
men my vraagt hoe de weg is om my te ondersteunen &c En nu ik eindelyk met
moeite had doorgezet om dat te doen, nu 't ieder zoo makkelyk werd gemaakt om
door een klein offer te bewyzen dat men 't meende, nu bleef de hulp uit.
Ik wist dus eergister morgen niet wat ik doen moest, en ging den trap af. Sedert
dagen had ik niet kunnen schryven. Ik was onwel. Ook door de kou. Want ik kon
myn kamer die zeer blootgesteld is aan wind niet warm stoken. (Op 't oogenblik is
't heerlyk lenteweêr, myn venster is open).
By Meyer op 't kantoor komende, zei ik dat ik eens uit ging om te proberen iemand
te vinden die mij f 300 voorschoot, want die had ik absoluut noodig.
Nu moetje weten dat Meyer zeer dikwyls heel koel heeft aangezien dat ik geen
geld in myn portemonnaie had om te eten of zulke kleinigheden. Welnu, verbeelje
myn verbazing toen hy zeide:
- Die f 300. heb ik voor gezorgd. Ik wacht ze elk ogenblik. Ik wist immers dat gy
ze vandaag zoudt noodig hebben.
- Kan ik daar zeker op rekenen? vroeg ik.
- Ja: zeker. Je zult ze hebben vóór morgen middag 5 uur. (De post vertrekt ½7.
Dus hy wist precies dat ik 't den 16n smiddags hebben moest. Ik had in 't begin van
de maand dikwyls gezegd, over de portretten sprekende, als ik maar 700 fr. vóór den
18n heb.)
Nu toen ben ik uitgegaan, en telegrafeerde niet terstond sois tranquille. Ik leed
meer onder die zaak dan vroeger. Want... ik voelde terstond wat het was! Duurder
geld heb ik nooit ontvangen, en ik heb nog een paar uur uitgesteld voor ik je durfde
te telegraferen. Ik zal je dat uitleggen.
Sedert 2, 3 jaar heb ik met Meyer een rekening courant. Hy schoot
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my voor, mondjesmaat, en als afgebedeld - och ik zal 't kort maken, ik moest het
eigendomsregt op de Ideen, de vry arbeid, de bruid daarboven &c verkoopen voor
¼ of ! ja eigenlyk nog minder van de waarde Nu heb ik volgens die koop nog een beetje geld te goed. Dat zal ik weldra krygen,
en dan verder zien.
Waren de portretten meê geloopen dan was ik niet zoo gedwongen geweest. Nu
ben ik wat af, want ik beken dat het verkoopen van de Ideen my door 't hart sneed.
Ik heb er vreesselyk onder geleden en moet wat opknappen.
Ik ga elken avend naar een varièté. Myn hoest is veel beter. Ze zeggen dat ik alle
nachten hoest maar ik slaap door. Verleden kon ik niet slapen.
lieve beste mimi, dat je in de laaste dagen niets van my kreegwas omdat ik
vreesselyk leed, en zelfs door de kou ook. Ik kon niet schryven. Nu moet ik wat
bekomen en 't zal wel gaan. Och neem alles voor lief.
Zeg, ik hoop dat jelui morgen Zondag of vandaag al een klein pleiziertje neemt.
Als ik eens gewend ben aan 't denkbeeld dat de Ideën nu van een ander hooren,
dan ben ik overigens welgemoed. t Is misschien kinderachtig dat ik 't my zoo aantrek.
Een beetje voorspoed met de portretten, en ik had juist andersom Meyers aandeel
willen koopen om ze voor my zelf te hebben.
Als ik dat later wil (en kan) doen zal hy zeker 1000 vragen voor wat hem f 100
kost. Want het is een goudmyn.
Ik moet nu weêr druk aan 't werk maar vandaag kan ik nog niet. Ik denk maar al
aan dien man van de bank, en hoe je 'm nu af wacht met 'n soort pleizier omdat je 't
geld hebt. En dat voel ik ook zoo. De verdrietige indruk van 't andere zal wel slyten.
Eduard doet mij veel plezier als hy me een briefje schryft. Het laaste (over
soldaatjes en Lafontaine, is heel aardig.) Laat hem niet merken wàt ik er zoo aardig
in vind, nam: die gekke wysheid en dat puëriele naast elkaar.
Ik ga een wandeling maken.
Gister middag wilde een oude burgervrouw my bekeeren. Ik had er schik in zoo
opregt dat mens yverde voor haar koninkryk der hemelen. Ze zeide dat het haar zoo
spyten zou, dat ik er niet in kwam.
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Ik zal 't later vertellen.
Begryp goed dat ik opgeruimd ben als ik eerst die wond heb genezen om myn
Ideen. De rest zal marcheren. Ik verlang naar huis, maar ik moet eerst nog 5 vel
leveren. bedenk dat ik een slaaf ben ik doe wat ik kan.
Ik zal je eens een krantje sturen als een staaltje van de liefelykheid die ik onderga
maar zulke dingen zyn 't ergste niet. De lauwheid van de vrienden is erger.
dag lieve non en edu.

[22 februari 1865
Brief van Multatuli aan Tine en aan De Geyter]
* 22 februari 1865
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift gemaakt in opdracht van De Geyter
(M.M.).
Julius de Geyter had Multatuli zijn radicaal-gezinde epische dichtwerk ‘Drie
menschen van in de wieg tot in het graf’ (Antwerpen - Gent, 1865) met opdracht
doen toekomen. Het exemplaar is niet teruggevonden.
Amsterdam, 22 febr. 1865.
Geachte Heer de Geyter! Dank voor uw ‘Drie menschen’ en voor 't vereerend
inschrift. Och, ik mag sedert eenigen tyd niet lezen. Myn ogen hebben nog juist
sterkte genoeg voor 't nodige corrigeren van drukproeven... en niet eens dàt, altyd.
Ja, zó is 93 gekomen! En erger nog: de jacquerien. 93 was een stryd over zyn. Er
zal stryd komen over ‘hebben.’ Zo is de geschiedenis der mensheid één bloedige
vervoeging (conjugatie) van de hulpwerkwoorden.
O, o... is 't niet een malle aanmatiging dat ik u myn portret zend? Nu, ik doe 't.
Niemand dwingt u 't optehangen of te bewaren. Het vertrekt heden. Een kleine
toelichting: er staat iets onder. Die legende heeft geen andere strekking dan
waarmerken en waarborgen tegen namaak. Want dat zouden anders myn vrinden
‘de Hollanders’ terstond doen; en daar 't is uitgegeven met een bepaald doel (namelyk
't byeenbrengen wan geld tot het opzetten van een dagblad) moet dat belet worden.
Zoek dus geen zin in 't onderschrift. Ik moet er honderden, ja duizend misschien
ondertékenen, en kàn dus geen betékenis leggen in elk motto.
Ik groet u vriendelyk en beveel my aan in uwe herinnering.
Douwes Dekker.
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Wilt ge u de moeite geven my de ontvangst te melden?
Kalverstraat 246.

[25 februari 1865
Advertenties inzake De Bruid daarboven]
25 februari 1865
Advertenties in het Algemeen Handelsblad inzake twee verschillende opvoeringen
van De Bruid daarboven. Het ballet, vermeld in de eerste aankondiging is
Asschepoester, of het Glazen Muiltje, balletpantomime. (U.B. Amsterdam; fotokopie
M.M.)
STADS SCHOUWBURG. Directie Roobol, Tjasink & Peters. Verwacht op
aanstaanden Woensdag, ten voordeele van den Heer A.P. Voitus van Hamme: De
Bruid daarboven, tooneelspel in 5 bedrijven, door Multatuli, nooit alhier vertoond.
Gevolgd door bovenstaand ballet, met het tusschenspel.
SALON DES VARIETES in de Amstelstraat.
In studie: Ten benefice van den Heer Rozelaar de Bruid daarboven, oorspronkelijk
tooneelspel, door Multatuli.

[26 februari 1865
Vergadering van De Dageraad]
26 februari 1865
Vergadering van De Dageraad. Fragment uit de notulen. (I.I.S.G.)
De Heer Christiaanse doet verslag van den staat der kas tot bestrijding van Locaal
kosten bestemd voor de lezing van de Heer Dekker. Daarop volgt een discussie
waarna besloten wordt dit punt de volgende Zondag te behandelen.

[27 februari 1865
Nota voor verzending portret]
27 februari 1865
Nota voor de verzending van Multatuli's portret aan J. de Geyter. (M.M.)
Amsterdam, 27 february 1865
NOTA
Voor den Heer Douvers Dekker
van de Directie VAN GEND & LOOS.
Wegens gedane frankering
dH de Geijter te Antwerpen van 22 Crt
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[27 februari 1865
Brief van d'Ablaing aan Credietvereeniging]
27 februari 1865
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan de Directeuren der
Credietvereeniging. Kopieboek 3, blz. 54. (M.M.)
vH 27 Febr: 1865
WEd: Heeren,
Den 9 Febrij. ll. had ik de eer u volgens de door u bepaalde formule eene aanvraag
om een crediet van f 2500. - aan te bieden.
Tot heden heb ik daarop geen antwoord ontvangen; ik ben dus zoo vrij mij
beleefdelijk bij u te informeren of mijn schrijven u wel geworden is, en zoo ja, of
door u reeds eene beschikking is genomen, waarvan uwe mededeeling mij alsdan
niet is geworden.
UEd zult mij ten hoogste verpligten mij, al zij het met een enkel woord, te berigten
of uw of mijn schrijven inderdaad verloren geraakt is.
Na beleefde groete
UEDw
Kalverstraat E. 246
de firma R.C.M.
d'Abl.

[27 februari 1865
Aantekeningen van d'Ablaing]
27 februari 1865
Aantekeningen over Multatuli door R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Vier enkele
velletjes, tot bovenaan blz. 8 beschreven. (M.M.)
Deze eerste aantekening staat op blz. 1-2.
27 Februarij 1865
Dekker is gisteren avond (Zondag) in Frascati geweest. Hij zat daar, gelijk hij
heden verhaalde aan één tafeltje met een burgerman en twee jufvrouwen. Dit
gezelschap scheen weinig uit te gaan, - de man had te veel te doen met zijne zaken.
- het was dan trouwens ook luttel op de hoogte van wat er zoo al in de wereld voorviel.
Dekker knoopte spoedig een gesprek met hen aan; hij sprak met zoo veel kennis over
muzijk etc. dat het hem weinig moeite kostte de aandacht zijner hoorders te winnen.
Eensklaps vroeg hem de man ‘Ik moet u toch eens een vraag doen Mr, u schijnt nog
al van veel dingen verstand te hebben, zou u mij ook kunnen zeggen wie toch die
Mukkelitukkeli is, over wien ik tegenwoordig zoo dikwijls hoor spreken?’ ‘Ja, was
het antwoord, wat zal ik u daarvan zeggen, die man schijnt al een zeer vreemdsoortig
wezen te zijn; ook ik heb zeer veel over hem hooren spreken, gewoonlijk niet veel
goeds. Ik weet niet wat ik van hem denken moet; ontmoet heb ik hem nooit, en
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wat men van hem vertelt is zoo vreemd en zoo tegenstrijdig dat men niet weet wat
men te gelooven heeft. Er zal deze week een comediestuk gespeeld worden, dat hij
gemaakt heeft, dat zult u stellig wel weten, welnu de menschen vertellen, dat het wel
50 of 60 jaar geleden is sedert hij dat ding schreef; men zou dus moeten
veronderstellen dat hij op zijn minst een man is van 70 of 80 jaar, en toch heb ik van
eene andere kant voor stellig hooren verzekeren dat hij voorleden week twee meisjes
heeft geschaakt, met wie hij naar Engeland is gevlugt. Hoe is dat nu met elkaar te
rijmen. Maar weet u wat men mij dan trouwens ook voor zuivere waarheid heeft
verteld, dat hij zeer goed Hollands spreekt, maar dat hij eigenlijk een verkleedde
Engelschman is.’ Deze verklaring scheen voor zijne aandachtige hoorders een licht
te doen opgaan, ten minste zij zagen elkander veel beteekenend aan en de man
teekende iets op in zijn zakboekje. Dit gesprek dat zeer levendig was en een geruimen
tijd duurde, had D. bijzonder vermaakt; hij betuigde mij in een vrolijke luim te zijn
geweest en allerlei dwaze dingen te hebben verteld, zoo dwaas dat hij zich bijna niets
meer herinnerde van al wat hij op den toon der hoogste ernst den goeden lieden had
wijs gemaakt. Een ding speet hem n.m. dat hij verzuimd had bij zijn vertrek zijn
nieuwen vrienden zijn naamkaartje aan te bieden, zooals hij gedaan had na zijn
avontuur in den spoorwagen.

[28 februari 1865
Aantekeningen van d'Ablaing]
28 februari 1865
Aantekeningen van R.C. d'Ablaing van Giessenburg over Multatuli, blz. 2-3. (M.M.)
Mej. E.: Stéphanie Etzerodt.
28 Februarij 1865.
Dekker komt uitgelaten van vreugde in zijn chambercloak bij mij op kantoor
stormen. Hij heeft een brief van huis, zijne vrouw en kinderen komen over. Hij moet
ze heden middag van de spoortrein halen. Maar nu moet hij maken dat hij kaartjes
krijgt voor morgen in den schouwburg en overmorgen in de variété bij Boas en Judels,
om in beide lokalen de eerste opvoering van zijn ‘Bruid daarboven’ te zien; daar
komen ze voor. Zijne vrouw zal bij hem logeren, en de kinderen met Mej: E., eene
vriendin van Mevr. D, in een logement in de buurt; alles is reeds vooruit beschikt.
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Ook bij mijne vrouw is hij komen binnenstuiven om haar het heuchelijke nieuws
mede te deelen. Hij is buitengewoon opgewonden. D. is aan den Schouwburg geweest.
Met moeite heeft hij, na het noemen van zijn naam de belofte van Mej: Boggia
verkregen dat zij hem de benoodigde kaartjes zou bezorgen. Zijn gesprek met
genoemde dame moet curieus geweest zijn. De goede vrouw vertelde hem onder
anderen dat zij zoo veel reeds over hem had hooren spreken, maar zelden in zijn
voordeel, en zij vroeg hem of het waar was wat men van hem zeide, n.m. dat hij niet
aan God geloofde; als dat zoo was beklaagde zij hem bitter; want dan moest hij wel
diep ongelukkig zijn. Hij stelde haar gerust, of trachtte dit ten minste, door de
verzekering dat hij zich door het gemis van haar god volstrekt niet ongelukkig
gevoelde; hij zou haar even goed hebben kunnen vragen of zij niet ongelukkig met
een god, enz. enz....
Twee malen gaat D. te vergeefs naar het Spoorwegstation; des avonds eerst komt
zijne familie aan; de boot was te laat te Rotterdam gekomen.
De kinderen worden ons even voorgesteld. Max (Eduard) een donkere opgeschoten
knaap van elf en Nonnie (Everdine), een lief blond meisje van 7½ jaar.
Mevr: D. had, gelijk wij verwacht hadden, het noodzakelijk gevonden zich met
hare kinderen te Amsterdam eens aan de zijde van haren man in het openbaar te
vertoonen om voor goed een eind te maken aan al de leugens die omtrent hun
huwelijksgeluk vooral in de laatst verloopen maanden alhier rondgestrooid zijn. De
eerste opvoering van de Bruid op den Hollandschen Schouwburg vooral, boodt hiertoe
eene te gunstige gelegenheid aan, om die ongebruikt te laten voorbijgaan.

[28 februari 1865
Advertenties inzake De Bruid daarboven]
28 februari 1865
Advertenties in het Algemeen Handelsblad van dinsdag 28 februari. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
Deze advertenties werden herhaald in het Algemeen Handelsblad van 1 maart.
STADS SCHOUWBURG. Directie Roobol, Tjasink & Peters. Woensdag 1 Maart.
(Abonn., Diplomata en vrije Toegangen, van welken aard ook, niet gangbaar.) Ten
voordeele van den Heer A.P.

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

464
Voitus van Hamme: De Bruid daarboven, tooneelspel in 5 bedrijven, door Multatuli.
(Nooit alhier vertoond.) Gevolgd door: Eene 21ste voorstelling van: Asschepoester,
of het Glazen Muiltje, ballet-pantomime, benevens een tusschenspel: De Reis rondom
de Wereld. waarin de beneficiant slechts voor dezen keer de rol van Baron
Montefiasco zal vervullen.
Aanvang 6½ u e. Het voorstuk eindigt ten 10 ure.
SALON DES VARIÉTES in de Amstelstraat.
Verwacht Donderdag, ten benefice van den Heer Rozelaar, de Bruid daarboven,
door Multatuli, waarvoor nog goede plaatsen te bespreken zijn.

[1 maart 1865
Aantekeningen van d'Ablaing]
1 maart 1865
Aantekeningen van R.C. d'Ablaing van Giessenburg over Multatuli, blz. 3-6. (M.M.)
zijn verjaardag: Multatuli was niet op 1, maar op 2 maart jarig.
Mej. F.P.: Francis Pino Post, de schoonzuster van Hotz.
1 Maart 1865 (Woensdag)
Een gelukkige dag voor Dekker, drie portretten (lithographie) aangevraagd. Die
f 30. - komt hem uitmuntend te pas. Het is daarenboven heden zijn verjaardag Mej:
F.P. te 's Hage zendt hem een prachtige bouquet van levende bloemen. Heden avond
wordt zijn Bruid daarboven voor de eerste maal opgevoerd op de Hollandsche
Schouwburg. Ofschoon het stuk reeds sedert half December in studie is bij dat
tooneelgezelschap, zou het stellig nog vooreerst niet opgevoerd zijn geworden
wanneer voorleden week de Heeren Boas en Judels niet geannonceerd hadden dat
zij ‘de Bruid daarboven’ donderdag den 2 Maart in hunnen Salon des Variétés zouden
geven. Nu kon de Holl: Schouwburg de opvoering niet langer uitstellen zonder het
regt te verspelen op de affiches te zetten:‘nooit alhier vertoond’. Jammer genoeg dat
het rotterdamsche gezelschap onder directie van de Vries het stuk reeds met zoo veel
succes te Rotterdam en te Utrecht heeft gegeven. Ik ben overtuigd dat de soupers en
de serenade van Utrecht hier niet voor den Schrijver zullen herhaald worden.
Amsterdam is te deftig voor dergelijke ovaties.
Gisteren avond deden de Heeren Tjasink, Peters en Roobol vragen
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hoe het kwam dat zij van D. geen antwoord hadden ontvangen op hunne schriftelijke
uitnoodiging hun te melden welke plaats hij voor zich wenschte besproken te hebben;
ik antwoordde den bode dat de Heer D. niet te huis was, en mij geen verantwoording
deed of schuldig was van zijne handelingen; maar dat ik vermoedde dat hij niet
geantwoord had omdat hij zelf geen antwoord had ontvangen op het beleefde briefje
waarbij hij den Heeren Directeuren van den Hollandschen Schouwburg alhier
gevraagd had wanneer zij het stuk zouden doen opvoeren. Ik wist dat deze
onbeleefdheid hem te meer verwonderd had omdat de Heeren in December zich zoo
hupsch tegenover hem hadden gedragen. - De bediende vertrok met deze boodschap;
doch kwam terug met een briefje waarbij het aanbod der directie op den zelfden
stroeven toon, die reeds in het eerste briefje heerschte, werd herhaald, thans echter
met bijvoeging van de uitnoodiging morgen voormiddag de algemeene repetitie te
komen bijwonen. Een oogenblik te voren hadden de Heeren Boas en Judels hem
mede schriftelijk uitgenoodigd, ook hunne repetitie, nagenoeg op denzelfden tijd,
met zijne tegenwoordigheid te vereeren.
Voor mij is deze dag alweder zeer ongelukkig. Eindelijk verwaardigden zich de
Heeren Directeuren der Credietvereeniging te antwoorden op mijne officiele aanvraag
mij een crediet te openen van f 2500. - tot bestrijding van mijne uitgaven aan
honorarium voor den 11en en mogelijk ook voor een derden bundel Ideen van
Multatuli, eene zeer voordeelige bijzaak voor mij, waarvoor ik echter het geld niet
kon onttrekken aan mijn assortimentshandel zonder den goeden gang van dezen in
gevaar te brengen. Het eenig antwoord dat ik ontving was eene gedrukte mededeeling
dat het gevraagde crediet mij niet kon worden verleend. Nu heb ik alles beproefd,
en zelfs dit laatste slaat mij tegen. - zoo word ik van alle kanten tegengewerkt, en
moedwillige tegenwerking is het ontwijfelbaar; want mijne handelsreputatie is
ongerept en solieder borg dan de Heer FM. Merrem zal der Directie wel nooit
aangeboden zijn. - Mijne vijanden zijn ten minste meer entier dan mijne vrienden,
want deze roemen en loven mij, op hetzelfde oogenblik dat zij mij weigeren mij te
ondersteunen in het tot stand brengen van eene zaak waardoor ik mij mathematisch
zeker van drukkende zorgen zou kunnen vrijmaken. Ik schrijf dit ook in alles behalve
aangename stemming, des
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nachts 3½ uur, na den geheelen dag door tot heden zwaar gearbeid te hebben, want
nu mijne twee bedienden ziek zijn, en de rekeningen in zee moeten, wil ik ten minste
gelegenheid hebben in de volgende maand over mij verschuldigd geld ten voordeele
mijner leveranciers te disponneren, blijft mij niets anders over dan voor drie te werken;
- en dat met een ontstemd hoofd, in zware zorgen, mijne vrouw lijdende, zeer weinig
debiet in mijne zaak en na pas ontdekt te hebben dat van het met moeite bij een
gegaarde en dat waarover ik disponneren kon, mijn eene bediende ruim f 200. opgehaald of uit de lade gestolen en verteerd heeft. Ik had nog niet genoeg, nu moet
ik nog wantrouwen ook; - mijn hoofd loopt om.

[1 maart 1865
Opvoering De Bruid daarboven]
1 maart 1865
Opvoering van De Bruid daarboven, en huldiging van Multatuli door leden van
De Dageraad. Zie Aantekeningen 2 maart 1865.

[1 maart 1865
Advertentie inzake werken van Multatuli]
1 maart 1865
Advertentie in het Algemeen Handelsblad inzake werken van Multatuli. (U.B.
Amsterdam)
Bij de firma R.C. MEIJER, Kalverstraat E 246, te Amsterdam, zag het licht:
De Bruid daar boven
door MULTATULI,
in 8o. f1.
Ter Perse van denzelfden Schrijver:
IDEEN, eerste Bundel, derde Oplaag, in-8o. f 4.
Vroeger verschenen:
IDEEN, tweede Bundel, 1e-3e Aflevering, Vel 1-21, in 8o. f 3.15.
OVER VRYEN ARBEID IN NEDERLANDSCH INDIE in 8o. f 1.25.
Brief aan Mevr. P... (overgedrukt uit de Ideën), in 8o. f 0.40.

[2 maart 1865
Aantekeningen van d'Ablaing]
2 maart 1865
Aantekeningen van R.C. d'Ablaing van Giessenburg over Multatuli, blz. 6-7. (M.M.)
Koningin Anna Paulowna, de moeder van Willem III, overleed te 's-Gravenhage
op 1 maart 1865, zeventig jaar oud.
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2 Maart 1865.
D. is niet tevreden over de opvoering van de Bruid op den Hollandschen
Schouwburg. Wijnstok vooral beviel hem slecht in den Holm. Een koud, onbezield
spel, zijne gedwongene houding, alles werkte mede om het ongunstige voorkomen
van dezen acteur nog onbehagelijker, nog minder sympathiek te maken. In den
aanvang was dan ook de belangstelling van het publiek zeer gering; de verschijning
van Frans deed eene gunstige uitwerking, hoewel ook deze rol onjuist opgevat was
en zwak werd gespeeld. Toch werd D. ten tooneele geroepen. Hij groette in de rigting
der loge waar zijne familie zat; Everdine zag niets zij weende. Edu die ook thans
zijne gewone bedaardheid niet verloochende, had alles gezien en de kleine Nonnie
- was blij dat het uit was; het Stuk had haar erg verveeld.
Een aantal leden van de Vereeniging ‘de Dageraad’ was aanwezig. Huisman had
een paar coupletten geïmproviseerd, en deed wat hij kon ze op het tooneel geworpen
en gedeclameerd te krijgen, doch vruchteloos. Nadat het papier in de zaal te loor
geraakt was kwam het eindelijk in de koffijkamer teregt, van waar het D. werd
gebragt. Deze wilde het eerst niet in ontvangst nemen omdat de naam Kettman (die
voor Andries had gespeeld) met potlood geschreven er op stond; toen het hem echter
nogmaals werd teruggebragt behield hij het en las het zijner vrouw voor. Al ware
het stukje op het tooneel en in de handen van Kettman geraakt, dan zou deze, zelfs
met extra vergunning der Directie het toch niet hebben kunnen voordragen; want het
was niet meer of minder dan scherp verwijt voor de Holl: natie een man als D. geen
regt bezorgd te hebben. Bij het verlaten van den Schouwburg trokken de gezamelijke
dageradianen voorbij de loge van D. om hem in een luidruchtige groet eene openlijke
manifestatie te brengen van hunne aanhankelijkheid. Mevr. D. boog zich over de
balustrade en reikte ieder hunner de hand.
Heden avond kan de Bruid bij Boas en Judels niet worden opgevoerd. Alle
Schouwburgzalen zijn op hoog bevel gesloten wegens het overlijden der
Koningin-moeder. De Heeren B. en J. hebben D. een voortdurend gangbaar diploma
aangeboden voor hem en eene dame.

[2 maart 1865
Advertentie inzake De Bruid daarboven]
2 maart 1865
Advertentie in het Algemeen Handelsblad. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
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SALON DES VARIÉTES in de Amstelstraat. Donderdag 2 Maart. Buiteng. voorst,
ten voordeele van den Hr. J.L. Rozelaar: de Bruid daar boven, oorspronkelijk
tooneelspel in 5 bedrijven door Multatuli.
(8 ure.)
Entrée f 1.
BOAS & JUDELS.
Plaatsen zijn aan het Bureau te bespreken.
Diploma's niet gangbaar.

[3 maart 1865
Aantekeningen van d'Ablaing]
3 maart 1865
Aantekeningen door R.C. d'Ablaing van Giessenburg over Multatuli, blz. 7-8.
(M.M.)
De opvoering bij Boas en Judels werd in verband met de hofrouw als een zg.
besloten voorstelling gegeven.
3 Maart 1865.
Heden ochtend is de familie D. naar Haarlem geweest. Bij B.&J. wordt de Bruid
opgevoerd zooals het heet ‘in het Collegie.’ met introductie’ - Ellendige wetgeving
die zulke erbarmelijke streken tot krachteloosmaking der wetten in het leven roept,
- droogstoppelige bestuurders die zulke wetgeving durven aanhouden en verdedigen.

[3 maart 1865
Advertentie inzake De Bruid daarboven]
3 maart 1865
Advertentie in het Algemeen Handelsblad van Vrijdag 3 Maart. (U.B. Amsterdam;
fotokopie M.M.)
SALON DES VARIÉTES in de Amstelstraat. Vrijdag 3 Maart. Eene tweede
voorstelling van: de Bruid daarboven, oorspronkelijk tooneelspel in 5 bedrijven,
door Multatuli.
(8 ure.)
Entrée 75 Cents in vertering
BOAS & JUDELS.
Plaatsen zijn aan het Bureau te bespreken.

[4 maart 1865
Notities van d'Ablaing]
4 en 5 maart 1865
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Notities over Multatuli door R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Twee dubbele
velletjes postpapier, waarvan zes bladzijden met blauw potlood beschreven. (M.M.)
Aangezien deze notities, die doorlopen tot en met 31 maart, deels in anti-
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chronologische volgorde staan, moeten ze zijn overgeschreven van een soort losse
dagboekblaadjes, waarvan het oudste onderop lag en het laatste boven. Misschien
zijn ze bedoeld geweest om te worden uitgewerkt tot iets bredere aantekeningen zoals
die over de periode 27 februari - maart.
B & J: Het toneelgezelschap Boas en Judels.
4 De Bruid is bij B&J uitmuntend gespeeld.
5 Weder naar B&J.

[5 maart 1865
Vergadering van De Dageraad]
5 maart 1865
Vergadering van De Dageraad. Fragment uit de notulen. (I.I.S.G.)
De Heer Christiaanse brengt ter tafel het punt dat in de vorige vergadering tot heden
was uitgesteld. Na eenige discussie wordt besloten de bus te laten rondgaan tot
inzameling van de vrijwillige bijdragen tot bestrijding van locaal kosten voor de
lezing van de Heer E.D. Dekker.

[6 maart 1865
Notities van d'Ablaing]
6 tot en met 8 maart 1865
Notities over Multatuli door R.C. d'Ablaing van Giessenburg. (M.M.)
Zie inzake deze notities 4 en 5 maart 1865.
Mej. S.: Stéphanie Etzerodt.
Mej. M.S.: Mimi Schepel.
D: Dekker.
6 Mej. S. is ongesteld Zij zegt être empoisonné par la nicotine.
Door hare ongesteldheid kan de famielje heden niet vertrekken.
6 Weisz brengt mij f 250 om met D af te rekenen
Ik reken met D af en neem zijn schuld aan Weisz van f 200 tot sluiting over.
7 Des morgens vertrekt de famielje. Mevrouw D. beklaagt zich tegen ons dat D niet
wilt dat zij iets begint om ook wat te verdienen. D. is na hun vertrek zeer
terneergeslagen. Hij ontvangt den dwazen schrijver van den Egoist pseudo Kans Leven, die een
geruimen tijd hem tot Studie Exemplaar dient. Des
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avonds ontvang ik bezoek van den gekken Heros Forma, juist terwijl ik met D sta te
praten. H.F. noodigt D uit met hem een reis door Frankrijk te maken als tolk of ook
wel om philosophische Spiegelgevechten met hem te houden.
8 Mej. M.S. komt uit Brussel en brengt D een bezoek. Zij komt om de Bruid te zien
opvoeren, die des avonds bij Boas en Judels zal gegeven worden

[9 maart 1865
Advertentie inzake werken van Multatuli]
9 maart 1865
Advertentie inzake werken van Multatuli in het Nieuwsblad voor den Boekhandel.
(U.B. Amsterdam)
MULTATULI.

De Firma R.C. Meyer, Kalverstraat E 246 te Amsterdam, geeft binnen weinige
dagen in het licht:
Multatuli, Ideen. 1e bundel, 3e oplaag, f. 4, -; netto f. 3,20.
Voorts gaan ter pers:
Multatuli, Minnebrieven, nieuwe oplaag, druk en papier als van de ‘Ideen’.
Multatuli, Wijs mij de plaats waar ik gezaaid heb, als boven.
Multatuli, Japansche gesprekken (compl.) als boven.
enz. enz. enz.
Vroeger verschenen:
Multatuli, Ideen. 2e bundel, 1e en 2e oplaag, vel 1-21. f. 3,15; netto f. 2, 52.
Multatuli, De Bruid Daarboven, f. 1, -; netto f. 0,80.
Multatuli, Vrije Arbeid in Nederl. Indië. f. 1,25; netto f. 1,-.

[10 maart 1865
Advertentie inzake werken van Multatuli voor opvoering]
10 maart 1865
Advertentie in het Algemeen Handelsblad. (U.B. Amsterdam)
Deze advertentie werd herhaald in het Algemeen Handelsblad van zaterdag 11
maart.
STADS SCHOUWBURG. Directie Roobol, Tjasink & Peters. Zaturdag 11 Maart.
(No. 77 Abonn.) Hervatting der voorstellingen. De Bruid daarboven, tooneelspel in
5 bedrijven, door Multatuli. Gevolgd door: Asschepoester, of het Glazen Muiltje,
enz.
(6½ ure.)
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[10 maart 1865
Notifies van d'Ablaing]
10 en 11 maart 1865
Notities over Multatuli door R.C. d'Ablaing van Giessenburg. (M.M.) Zie inzake
deze notities 4 en 5 maart 1865.
D.: Dekker.
Fr: Francis Pino Post, de schoonzuster van Hotz.
M: Mimi.
10 D, Fr die gisteren uit 's Hage overgekomen is en M gaan naar Haarlem om de
Bruid te zien spelen.
11 De Bruid is niet opgevoerd altijd ten gevolge van den dood der Koningin moeder.
D en M hebben Fr naar 's Hage terug gebragt. Zij komen heden weder hier.

[12 maart 1865
Vergadering van De Dageraad]
12 maart 1865
Vergadering van De Dageraad. Fragment uit de notulen. (I.I.S.G.)
De Heer Snijders doet een voorstel tot het huren van een grooter locaal ten einde
aldaar de lezingen voor den Heer Dekker te houden, en tegen eenig entreegeld toegang
te verkenen aan niet leden. Hij wenschte de opbrengst daarvan te doen strekken ten
voordeele der algemeene armen, en dit voorstel den Heer Dekker voorstellen. Nadat
de Heeren Frans, Christiaanse Ketman en Hartman daarover het woord gevoerd
hadden werdt het voorstel verworpen.
Onder het rondgaan der bus, wordt de wenschelijkheid besproken den Heer Dekker
een bewijs van Sympathie te geven en besloten elk die zulks verkiest tot aanstaande
Zondag gelegenheid te geven dit te toonen.

[13 maart 1865
Advertentie inzake De Bruid daarboven]
13 maart 1865
Advertentie in het Algemeen Handelsblad. (U.B. Amsterdam)
STADS SCHOUWBURG. Directie Roobol, Tjasink & Peters. Maandag 13 Maart.
(No. 78 Abonn.) De Bruid daarboven, tooneelspel in 5 bedrijven, door Multatuli.
Gevolgd door: Asschepoester, het Glazen Muiltje, benevens een tusschenspel: De
Reis rondom de wereld.
(6 ½ ure.)
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[16 maart 1865
Notities van d'Ablaing]
16 en 17 maart 1865
Notities over Multatuli, door R.C. d'Ablaing van Giessenburg. (M.M.) Zie inzake
deze notities 4 en 5 maart 1865.
D.: Dekker.
M.: Mimi.
16 D. wenscht gelegenheid te vinden M bij ons te doen inwonen. Zij wenscht zich
geheel aan hem te verbinden en nu hij alles gedaan heeft haar van hare wensch te
doen afzien zou hij het lafheid vinden haar niet aan te nemen Er komt een telegram
uit den Haag van Mevr. Hotz die met Fr. hare zuster naar Haarlem gaat waar heden
avond de Bruid wordt opgevoerd. D en M gaan mede naar Haarlem.
17 Er wordt een pakje schoon goed gebragt voor M die het logement verlaten
heeft.

[19 maart 1865
Vergadering van De Dageraad]
19 maart 1865
Vergadering van De Dageraad. Twee fragmenten uit de notulen. (I.I.S.G.)
Het Cadeau voor den Heer Dekker komt ter sprake. De meeste Leden die daarover
het woord voeren verklaren zich voor een gouden schrijf-potloodpen, en een paar
anderen voor een inktkoker. Een der Leden wenscht de keuze tot een volgende Zondag
uit te stellen. Dit voorstel wordt verworpen, en bij meerderheid van stemmen besloten,
een gouden schrijf-potloodpen te kiezen. De Heer Christiaanse gaat met de bus rond.
De Heer Huisman stelt voor het cadeau den Heer Dekker te overhandigen na afloop
der lezing. De Heer Christiaanse wijst op de aanwezige spreker, hij begeert de
discussie gestaakt en na de voordragt van den Spreker voortgezet hebben. Hij doet
als Thesaurier verslag van de ontvangst en stelt aan de vergadering voor de overige
gelden die nog in de kas tot bestrijding van Locaalkosten voor de voordragten van
de Heer Dekker voorhanden zijn bij de ontvangsten te voegen hetgeen wordt
goedgekeurd.
Het Devies voor de pen komt ter sprake. De Heer de Jong stelt voor: hulde en dank
aan Multatuli door de Vereeniging de Dageraad. De Heer Hansen: Aan de held van
Insulinde. De Heer Snijders Vriendschap en dankbaarheid van de Vereeniging de
Dageraad. Bij meerderheid van stemmen wordt besloten het devies van de Heer de
Jong
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en door de Heer Snijder overgenomen aan te nemen, de redactie daarvan aan het
bestuur over te laten alsook de verdere handelingen. De Heer Christiaanse verzoekt
voor de aankoop van het cadeau de Heeren Voogt en Frans nog aan het bestuur toe
te voegen hetgeen wordt goedgekeurd. De Heer Huisman sluit de vergadering op de
gewone wijze.

[20 maart 1865
Notities van d'Ablaing]
20 tot en met 23, maart 1865
Notities over Multatuli, door R.C. d'Ablaing van Giessenburg. (M.M.) Zie inzake
deze notities 4 en 5 maart 1865.
de scheepsdocter: in het hs. is een ruimte open, blijkbaar bestemd voor de naam.
20 D. verzoekt mij M een pakje te overhandigen met eenig goed van haar en een
briefje van hem. Hij zegt mij dat hij haar wegzendt ofschoon hem het hart breekt.
Zij is een edel meisje doch het moet. Hij moet werken. Ik raad hem uit te gaan. Hij
gaat. M. komt. Ik geef haar het pakje dat zij mij verzoekt te mogen openen. Zij leest
den brief, en brengt het pakje weder boven op zijn kamer. Zij houdt zich bedaard. Ik voel mij zelf geschokt. D. komt kort na haar vertrek terug en sluit zich in zijne
kamer op. Des namiddags komt M weder en zegt haar pakje toch maar liever terug
te willen nemen. Zij gaat daarvoor naar boven. Terug gekomen heb ik een gesprek
met haar en stel haar voor dat in wederkeerig belang men hem van verre nuttiger kan
zijn dan nabij. Zij drukt mij hartelijk de handen. Des avonds zend zij D een briefje
waarin zij weigert het reisgeld dat hij haar aangeboden had. Ik had haar geraden naar
zijne vrouw te gaan.
21 M komt des ochtends en blijft tot des namiddags bij D.
22 D ontvangt bezoek van de ex directeur der duitsche variété troep (in de Nes) die
hem vraagt zijn Bruid daarboven door hem in het Duitsch vertaald op zijn tooneel
te mogen opvoeren. Ik ontvang berigt dat de Bruid aanstaande Zaturdag te Groningen
wordt gespeeld. M. is er den geheelen dag niet geweest.
23 M is er den geheelen dag niet geweest. Des namiddags komt de scheepsdocter
volgens afspraak om afscheid te nemen
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van D. Hij blijft een geruimen tijd bij mij wachten doch D komt niet. Gunst komt
mij een satyrisch stukje van Ramaer (onder den pseudoniem Ramajana) brengen.
Hij wenscht het bij mij uit tegeven. Het is gerigt tegen het bespottelijke Scheppings
systeem van Weiss (van de gazfabrijk).

[23 maart 1865
Advertentie inzake werken van Multatuli]
23 maart 1865
Advertentie in het Algemeen Handelsblad inzake werken van Multatuli. De tekst
is over twee kolommen gezet met de auteursnaam in vet kapitaal (U.B. Amsterdam)
Uitgaven van de Firma R.C. MEIJER, Kalverstraat, E 246, te Amsterdam:
MULTATULI
Verschenen:
IDEEN. 1ste Bundel, 3de Oplaag (herzien), in-8o. f 4.
IDEEN. 2de Bundel, in-8o, 1-3de aflevering. f 3.15.
OVER VRIJE ARBEID IN NEDERLANDSCH-INDIE in-8o. f 1.25.
De BRUID DAARBOVEN. in-8o. f 1.
BRIEF AAN MEVR P. in-8o. f 0.40.
Ter Perse:
IDEEN, 2de Bundel, in 8o., 4de aflevering (Slot).
MINNEBRIEVEN. Nieuwe uitgaaf (Papier en Druk als van de Ideen).
WIJS MIJ DE PLAATS WAAR IK GEZAAID HEB (do.do)
JAPANSCHE GESPREKKEN. (do.do.)
IDEEN, 3de Bundel.

[23 maart 1865
Bericht in Asmodée]
23 maart 1865
Bericht in Asmodée. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)

‘De bruid daarboven’ In het Hoogduitsch.
't Is toch aardig, hoe onze grrroote dagbladen met hunne grrroote relatiën, grrroote
medewerkers en grrroote tooneelverslagen, die in den regel toch allen op hetzelfde
nederkomen, nimmer op de hoogte zijn van 't geen in de tooneelwereld geschiedt.
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Zij vertellen ons wat wij zelf op het affiche kunnen lezen - meer niet. Maar gebeurt
er iets merkwaardigs op dit gebied, dan zoekt men te vergeefs in de grrroote bladen
eenige berichten daaromtrent.
Zoo nu weêr...
Zij vertellen ons dat de Bruid daarboven op allerlei schouwburgen is vertoond;
doch zij weten niet, dat dit stuk binnen weinige dagen in de hoogduitsche taal zal
worden opgevoerd door het tooneelgezelschap in de Nes.
Eere der wakker directie, die aldus toont niets te verzuimen waardoor zij de
belangstelling van het publiek kan opwekken.
Moge zij ruim beloond worden voor al dien ijver op een vaak zeer ondankbaar en
onvruchtbaar gebied.

[24 maart 1865
Notities van d'Ablaing]
24 en 25 maart 1865
Notities over Multatoli door R.C. d'Ablaing van Giessenburg. (M.M.) Zie inzake
deze notities 4 en 5 maart 1863.
24 Maart Dekker wenscht al zijne vroegere werken als derde Bundel en wil ze door
Ideen verbinden
Des namiddags komt hij met Mej M.S even te huis en gaat met haar een bezoek
afleggen bij Huisman. 's ochtends is M er niet geweest.
25 Huisman moet met behulp van Christiaanse en zijn vrouw zoo goed mogelijk D
en Mej S ontvangen hebben. Geschiedenis van het zenden zijner invitatie aan
Christiaanse. D. met het tafelkleed.

[26 maart 1865
Vergadering van De Dageraad]
26 maart 1865
Vergadering van De Dageraad. Fragment uit de notulen. (I.I.S.G.)
De Gouden Schrijf-potlood.pen bestemd als Cadeau voor den Dekker komt ter tavel
en wordt aan de Leden ter bezigtiging gegeven. De Leden geven algemeen hunne
goedkeuring te kennen. De Heer Christiaanse zegt dat de pen zoo als zij nu
ongegraveerd is kost f 25.10. De Heer Huisman brengt in om vraag of de pen al dan
niet moet gegraveerd worden. De Heer Hansen wil daar toch het devies er niet kan
op gesteld worden zoo als de vergadering dat gewenscht had er thans nog datum en
Jaartal bij te voegen. Dat wordt aangenomen
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zoo dat op de pen staat Aan Multatuli de Vereeniging de Dageraad 29 Maart 1865.
De Heer Christiaanse stelt voor de naam van Multatuli op de Etui te plaatsen, hetwelk
wordt goedgekeurd. De bus brengt op f 3.78
De Vergadering besluit tot aankoop van drie deelen van het Praktisch Volksboek
voor f 2.50.
Omtrent de overhandiging van het cadeau wordt besloten, dit te doen na de lezing.
Van den Heer Dekker komt berigt dat hij Woensdag avond 29 Maart zal spreken.
De Heer Huisman verzoekt aan de presente Leden dit berigt ook mede te deelen aan
de afwezige Leden.

[26 maart 1865
Notities van d'Ablaing
26 en 27 maart
Notities over Multatuli, door R.C. d'Ablaing van Giessenburg. (M.M.) Zie inzake
deze notities 4 en 5 maart 1865.
Het stuk in de Tijdspiegel: Max Havelaar aan Multatuli, gepubliceerd november
1860. Deze tekst is in enigszins herziene vorm opgenomen in Ideen II, als idee 527
(VW III, blz. 330-350). Zie ook de brief van Thieme, 17 juni 1865.
26 en 27 houdt Mej. S. zich bij D bezig het stuk uit den tijdspiegel overteschrijven.
Zondag avond D en Mej. S. bij Christiaanse.

[29 maart 1865
Multatuli spreekt voor De Dageraad]
29 maart 1865
Multatuli spreekt voor de leden van De Dageraad, en wordt gehuldigd.

[30 maart 1865
Notities van d'Ablaing]
30 maart 1865
Notities over Multatuli, door R.C. d'Ablaing van Giessenburg. (M.M.) Zie inzake
deze notities 4 en 5 maart 1865.
30 Gisteren avond heeft D. een goud potloodje ontvangen van de leden der vereeniging
de D. ter gelegenheid van eene voordragt, ditmaal over het geslachtregister van
Matheus.
Heden ochtend zegt men mij moet Mej S. naar Brussel vertrokken zijn. D vraagt
mij hoe het kan dat hij nog geen revisie heeft ontvangen van bl: 22 II Bundel Ideen
ik antwoord dat ik de komst wacht van D.A. Thieme die tegen 24 zou komen
afspreken en zonder wiens toestemming ik natuurlijk niet in de Ideen durf op nemen
het stuk dat in 1860 reeds in de Tijdspiegel heeft gestaan en dat stellig het
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eigendom is van Th. D. geeft eindelijk gehoor aan mijn raad het stuk liever niet in
den 2den Bundel te plaatsen en daar alleen er op te verwijzen. Vond DA Thieme het
goed dat ik het overdrukte dan kon het te beter zijn plaats vinden in een der 2 bundels
met herdrukken van werken geschreven vroeger dan de Ideen.

[30 maart 1865
Artikel in Asmodée]
30 maart 1865
Artikel in Asmodée. (Knipsel M.M.)

Multatuli en de IJdelheid.
Men heeft wel eens beweerd, dat de vrouwen alleen ijdel zouden zijn. Met die
bewering doet men, naar ons bescheiden oordeel, der schoone sexe alle onrecht aan.
Neen, ook wij mannen, we laboreren aan dat euvel, zoo goed, zoo goed als het
maatschappelijk ligchaam van de 19e eeuw, in wêerwil van het ‘zout’ van Dr. Réville
en ‘zoutverwanten’ nog altijd jammerlijk opgescheept zit met allerlei laffe en
smakeloze, ¼, ½, ¾ en heel verrotte ledematen. (Of misschien het Révilliaansche
zout ook al niet deugt, zullen wij tusschen twee haakjens maar liever onbeslist laten)
Dat wij mannen wel terdege ijdel zijn, soms zelfs niet zoo'n klein beetjen, kan ieder
het best daaruit afleiden, dat wij, hetzij we, om maar iets op te noemen, geleerde of
kunstenaar zijn, bijna niets vuriger verlangen dan om onze kunstgewrochten of
geestproducten gunstig geëtaleerd of liefst minder gekritiseerd te zien. Nu spreek ik
er nog niet eens van, dat hij, die bijv. mooije tanden heeft, ze graag laat zien, die
eene welluidende stem bezit, ze graag laat hooren, en 't geen hier verder volgen kon.
Ja zelfs de menschen, die alle ijdelheid in den gewonen zin des woords door
aanhoudende krachtsinspanning overwonnen heeft, de echte philosoof bij voorbeeld
- en de echte philosofen worden helaas! in onze dagen bijna even zeldzaam
aangetroffen als een ‘Majesteit’ of ‘Hoogheid’ die zich werkelijk en in alles met
majesteit en hoogheid gedraacht - ja zelfs de echte philosoof zeg ik, die genezen is
van de gewone ijdelheid, zal maar al te vaak bespeuren, dat ook hij min of meer ijdel
is, hierop namelijk, dat hij niet ijdel is. Gelijk nu echter alle zout niet hetzelfde is dat hebben wij zoo even nog besproken - zoo is er ook ijdelheid en ijdelheid. Met
welken naam zal men bijvoorbeeld de ijdelheid bestempelen van onzen Multatuli,
die, naar men weet, vooral in den laatsten tijd de gelegenheid zoo gretig opzoekt,
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om zich in de schouwburgen te laten toejuichen, door wien? door een ‘publiek’ dat
hij op bl. 135 van zijne Minnebrieven het bezit eener ‘ziel’ ontzegd, ja zelfs op blz.
17 van datzelfde geschrift zoo echt Multatuli-achtig het compliment naar het hoofd
geworpen heeft: ‘Publiek, ik veracht u met groote innigheid.’ Arme Multatuli, wat
zijt ge toch diep te beklagen met uwe groote talenten - want die hebt ge - waar ge
niet alleen zoo'n ellendig gebruik van maakt, maar die u zelfs niet eens zooveel
geleerd hebben, dat gij het tot dusverre nog niet gemerkt hebt, wat bespottelijk figuur
ge maakt, om toejuichingen op te zoeken van een publiek, door u als een zielloos
publiek uitgemaakt, door een publiek, dat gij zelf met groote innigheid veracht!
Arme Multatuli, wat is uwe ijdelheid toch van een vreemdsoortig alloi!
Utrecht, 24 Maart 1865.
B.

[31 maart 1865
Notities van d'Ablaing]
31 maart 1865
Notities over Multatuli door R.C. d'Ablaing van Giessenburg. (M.M.) Zie inzake
deze notities 4 en 5 maart 1865. Het onderstaande is de laatste notitie. (M.M.)
31 D. Koning vraagt mij hoe D eene beleefdheid te bewijzen voor het zenden van
zijn portret. Ik raad hem iets van hem op muzijk te zetten.

[2 april 1865
Vergadering van De Dageraad]
2 april 1865
Vergadering van De Dageraad. Fragment uit de notulen. (I.I.S.G.)
De Heer Voogt berigt dat de kosten voor de pen, het graveren en de etui bestemd tot
cadeau voor de Heer Dekker te bedragen hebben f 26.90. De Heer Christiaanse doet
verslag van de staat der kas tot bestrijding der avondlezingen van de Heer Dekker;
bedragende het saldo f 2.-. De Heer Hansen neemt het tekort voor zijne rekening,
zijnde f 1.-.

[3 april 1865
Programma van Die Braut von Oben]
3 april 1865
Programma van ‘Die Braut von Oben’, opgevoerd in de Salon des Variétés in de
Nes. Enkel velletje papier, aan éen zijde bedrukt. (M.M.)
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Op de keerzijde drie aantekeningen in potlood, waarschijnlijk van Multatuli: muziek
te hard & te veel - romance te lang - apart (einsam &c te lang)

Salon des Variétés in de Nes.
Montag 3 April 1865.
Zum ersten Male: Die Braut von Oben oder edelmuth und liebe.
Schauspiel in 5 Akten, nach dem gleichnamigen Stuck ‘De Bruid
daarboven’ des Multatuli für die deutsche Bühne übersetzt von H. Zornow.
Holm

Herr

v. Soden-Goetzdorf.

Von Wachler, Geheimrath Herr

Woetzel.

Caroline, seine Tochter

Frl.

Tischendorf.

Frau von Wachler,
Carolinen's Stiefmutter

Frau

Jaukles-Koppe.

General Graf von Weller, Herr
Bruder der Frau von
Wachler

E. Schermann.

Carl von Bergen, sein
Neffe

Herr

Pflüger.

Buis, Rentmeester und
Vertrauter des Herrn von
Wachler

Herr

Esser.

Wolf

Herr

Welly.

Albert seine Kinder

Kl.

Brandon.

Louise seine Kinder

Kl.

Koch.

Franz, Kammerdiener des Herr
Herrn von Bergen

Herrmans.

Andreas, Unteroffizier,
Diener des Herrn von
Weller

Rosenberg.

Herr

Sophie, Kammermaedchen Frl.

Schermann.

Das Stück spielt in Holland von 20 Jahren.
Entrée 75 Cts.
Anfang 8 Uhr.
Gedrukt bij de firma A.H. van Gorcum, Nes, A 324 te Amsterdam
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[8 april 1865
Kritiek door M. Lindo]
8 april 1865
Kritiek door M. Lindo op de uitvoering van ‘De Bruid daarboven’, in: De
Nederlandsche Spectator 186, blz. 108-110. (U.B. Amsterdam)
De kritiek bestaat uit een drietal brieven, quasi geschreven door een kamenier,
een onderwijzer en een skepticus.

[9 april 1865
Vergadering van De Dageraad]
9 april 1865
Vergadering van De Dageraad. Fragment uit de notulen. (I.I.S.G.)
De Heer Christiaanse stelt voor de leden vrije introductie te geven tot bewoning der
lezingen van den Heer Dekker, waarbij de leden verpligt zullen zijn, op de door hun
af te geven billetten de datum der bestemde lezing in te vullen en met hun naam te
teekenen. De Heeren Mulder, Ketman en Frans ondersteunen en de Heer Huisman
bestrijd dit voorstel. De Heer Ketman wil de uitdeeling dier billetten geheel aan het
bestuur overlaten, hetgeen bestreden wordt door de Heeren Huisman en Christiaanse.
De Heer ten Napel stelt als proeve voor elk der leden vrijheid te geven tot het afgeven
van vijf introductie billetten door hun zelven geschreven ingevuld en onderteekend.
Dit voorstel wordt bij meerderheid van Stemmen aangenomen. De bus tot bestrijding
van locaal kosten voor de lezing van den Heer Dekker brengt op f 3.10.
De Heer van Toll leest een zamenspraak over de afschaffing der doodstraf en
daarna eenige dichtregelen getiteld woordenstrijd voor. De Heer Huisman zegt den
Heer van Tol dank. De Heer Ketman bedankt ook den Heer van Tol voor zijne
ondersteuning tot afschaffing van de doodstraf, en doet een voorstel den Heer Dekker
uit te noodigen bij zijne lezingen eens te spreken over den oorlog en verzoekt den
Heer de Jong hier eens te bespreken de preventive gevangenis. De Heeren Christiaanse
en Huisman brengen den Heer Ketman het onvoegzame van zijn voorstel ten opzigte
van den Heer Dekker onder het oog.

[23 april 1865
Vergadering van De Dageraad]
23 april 1865
Vergadering van De Dageraad. Fragment uit de notulen. (I.I.S.G.)
In deze periode voerde de vereniging een aktie tot afschaffing van de doodstraf
en verzond daartoe een adres aan de Tweede Kamer.
Achter waarbij is het ontbrekende woord men toegevoegd.
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De Heer Christiaanse stelt voor een adres ter teekening te leggen waarbij men de
regeering verzoekt de zaak van de Heer Dekker te onderzoeken. Op dit voorstel wordt
besloten dit punt de volgende vergadering naar te bespreken.

[28 april 1865
Deurwaardersexploit]
28 april 1865
Deurwaardersexploit, door C. Mitkiewicz gericht aan Multatuli.
Enkel vel folio, deels gedrukt deels geschreven. (M.M.)
Een klein woord na f 5 en de omschrijving van het laatste bedrag zijn onleesbaar.
Opmerkelijk is dat de eerste twee endosseringen in feite gelijkluidend zijn.

Protest.
In den Jare 1800 Vijf en Zestig den Acht en Twintigste April ten verzoeke van de
Heeren Van Heekeren & Cie kooplieden, over dit dienstjaar behoorlijk gepatenteerd,
wonende te Amsterdam kantoor houdende op de Heerengracht tusschen de Huiden
en Wolvenstraten
Heb ik BASTIAAN FARRET, DEURWAARDER bij de Arrondissements-Regtbank
te Amsterdam, wonende aldaar, Oude Zijds Achterburgwal bij de Stoofsteeg, K, 478.
Den Heer Douwes Dekker, wonende te Amsterdam in de Kalverstraat No. 246 en
aldaar Sprekende met Sebastiaan Arie van den Berg zoo hij mij zeide
Verzocht en geïnterpelleerd om te hebben behoorlijke betaling der copijelijk
hiervorenstaande Acceptatie in originalie vertoond, en door den Acceptant niet met
betaling gehonoreerd, als reden daarvoor opgevende
‘Den Heer Dekker is niet te huis en ik weet er niet van.’
En verzocht hebbende dit Protest te teekenen, heeft hij zulks niet gedaan als dit
onnodig achtende
Alzoo geene betaling van voormelde Acceptatie verkregen hebbende, heb ik
Deurwaarder, wegens deze nonbetaling geprotesteerd, zoo als ik protesteere bij deze,
onder reserve van alle der requiranten regten ingevolge de Wet.
Gedaan in presentie van Carel Daniel Ikler en Jan Ernst Grijn mijne getuigen,
beide zonder beroep en alhier woonachtig, die deze en de

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

482
copij die voor den geinterpelleerde is overgeleverd nevens mij hebben geteekend
kosten zijn f 5 der(?) buiten regte accept
C.D. Ikler
B. Farret
J: E: Grijn
Sal

f 3.-

get

.50

Zegelgrep (?)

2.242
f 5.742

79458
Amsterdam 27 Avril
27 avril
Le vingt Sept Avril prochain Je promets de payer a l'ordre de Monsieur C. Mitkiwitz
a Bruxelles la Somme de Cinq Cents Francs, valeur reçue en marchandises
francs 500.Amsterdam 1 fevrier 1865 bon pour Cinq cents Francs getd Douwes Dekker
a f 569/16 f 235.68
geboekt
(Kalverstraat, librairie etrangère, 246)
Indorso
Paijez a l'ordre de Messieurs Simonun-Tooven
Valeur en compte
Bruxelles 3 fevrier 1865
getd/Cesar Mitkiewitz & Co
Paijez a l'ordre de Mesieurs Simonun & Pooven
Valeur en compte
Bruxelles le 3 Fevrier 1865
getd/Cesar Mitkietwitz & Co
Paijez a l'ordre de Mr J. Bigwood valeur reçue comptant
Bruxelles le 4 Fevr 1865
getd/Simonun & Tooven
Payez a l'ordre de Messieurs van Heekeren & Cie
Valeur en compte
Bruxelles le 8 Avril 1865
getd/J Bigwood.

[30 april 1865
Vergadering van De Dageraad]
30 april 1865
Vergadering van De Dageraad. Fragment uit de notulen. (I.I.S.G.)
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De Heer Huisman leest een brief van den Heer Ketman waarin deze het voorstel van
den Heer Christiaanse, de vorige vergadering in de zaak van den Heer Dekker gedaan
bestrijd, mede op grond dat de Vereeniging van regeeringwege niet als regtpersoon
erkent is. De Heer Hartman zegt dat die erkenning gratis kan verkregen worden en
wil gaarne daarvoor de noodige inligtingen geven, hetgeen met veler goedkeuring
wordt vernomen. De Heer Hartman beloofd die inligtingen de volgende week te
zullen geven. De Heer Christiaanse bestrijd de meening van den Heer Ketman en
verdedigd zijn voorstel. Er volgt eene langdurige duscussie waaraan behalve de
voorsteller de Heeren Mulder, Hartman, Kempff en Huisman deelnemen. Na de
discussie wordt besloten 1e iets te doen in de zaak van den Heer Dekker en 2e de
keus der middelen aan het bestuur over te laten, die ze later aan het oordeel der leden
zal onderwerpen.

[4 mei 1865
Brief van d'Ablaing aan Potvin]
4 mei 1865
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Charles Potvin te Brussel. Fragment.
(Kopieboek 3, blz. 57. M.M.)
Enfin M. Dekker m'a forcé de lui acheter le droit d'auteur de tous ses ouvrages, le
Max-Havelaar excepté. Bien que la spéculation était très avantageuse pour quiconque
avait de l'argent à placer, je n'ai pu trouver personne qui a voulu me fournir l'argent
nécessaire. Le petit nom bre de mes amis s' excusaient pour avoir acheté des
obligations américaines, ou pour être dénué d'argent par suite de la langueur dont
souffre tout commerce en Hollande. J'ai été obligé d'ôter l'argent de mon commerce,
ce qui fait, que maintenant, après une année aussi coûteuse et aussi peu lucrative
pour moi, que l'a été l'année 1864, par suite du transfert de mon magasin, je ne sais
vraiment pas comment faire face à tous les payements que j'ai à faire.

[7 mei 1865
Vergadering van De Dageraad]
7 mei 1865
Vergadering van De Dageraad. Fragment uit de notulen. (I.I.S.G.)
De Heer Christiaanse doet een voorstel tot aankoop van 250 portretten van Multatuli,
ten einde die tegen verminderde prijs onder leden en hunne bekenden te verspreiden.
De Heer Frans vraagt nadere inligting, terwijl de Heer Mulder; dit uit de kas wil
doen. Na eenige
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discussie wordt besloten die aankoop te doen, zoodra men door vooruit bestellingen
daarvoor gedekt is.

[14 mei 1865
Vergadering van De Dageraad]
14 mei 1865
Vergadering van De Dageraad. Fragment uit de notulen. (I.I.S.G.)
De Heer Christiaanse doet verslag van de bestellingen der Portretten van Multatuli,
en spoort de Leden aan tot ijver in het plaatsen dier portretten om het gewenschte
doel te bereiken.

[18 mei 1865
Brief van Multatuli aan Kallenberg van den Bosch]
* 18 mei 1865
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch. (Brieven VII, blz. 31-35;
Brieven WB VII, blz. 25-27)
Het slot van deze brief ontbreekt. Het origineel is niet teruggevonden.
Amsterdam 18 Mei '65.
Waarde heer van den Bosch!
Gy zult het natuurlyk zeer vreemd gevonden hebben en misschien ondankbaar dat
ik u niet heb geschreven, na 't ontvangen uwer bewyzen van welwillendheid. Ik weet
dat myne vrouw geantwoord heeft, zy schreef 't my. En ik... ik schreef niet uit verdriet.
Na uw lieve assistentie hadt gy regt op een opgeruimden brief. Het tegendeel zou
den schyn meebrengen of ik nog meer vroeg. Ik wachtte van den eenen dag tot den
ander of ik vrolyk schryven kon, of althans niet erg verdrietig, maar die tyd komt
niet.
Als gy boos zyt over myn zwygen neem dan myn excuus aan: verdriet. Zie dat is
nu juist de oorzaak dat ik zoo lang wachtte, dat ik ongaarne over dat verdriet spreek,
en anders toch dan dàt heb ik niet te zeggen.
Gedurig heb ik die zinsnede in 't oor van pag. zooveel uit den brief aan mevr.
Pruimers, waar ik den beginnenden dag vergelyk met een sarrend spook.
Die échec met den verkoop myner portretten zal my dooden. Alles was er op
berekend. Schryven voor eigen rekening, een eigen dagblad opzetten, zie, ik had met
myn vrouw en kinderen kunnen zamenwonen en myn schulden betalen! En 't ergste
is dat deze teleurstelling my 't werken belet, want ik heb nu niets dan bitterheid in
myn ziel, en kan nu zelfs 't gewone niet doen, waarmee ik den boel
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zou kunnen gaande houden. 't Is met schryven van de Ideën, nu juist als met het
schryven aan u. Ik kan niet van verdriet. Er is voor schryven zekere stemming noodig,
zeker zelfvertrouwen, inspiratie. Ja, dat hoef ik ù niet te zeggen, nu, die stemming
is bitter, die inspiratie is een vloek. Ik zeide ergens: de sterkste uitdrukking van smart
is sarkasme. Neen, ik geloof dat het ultimatum zwygen is. Wie schelden, vloeken of
zelfs spotten kan, voelt nog leven en heeft nog uiting. Maar er komt een tyd van
wezenloosheid.
Ik ben jaloers van een werkman die denken kan wat hy wil, en slechts moe wordt
van lichamelyke vermoeienis. Och, die mislukking van de portret-historie kost my
zoveel, en nu juist! Myn kinderen hebben er behoefte aan dat ik by hen ben.
Ja, ik ben moedeloos. Als ik geen opgang maakte met myn geschryf zou ik nooit
op 't idee zyn gekomen daardoor invloed uitteoefenen; maar wel opgang, met zoo
weinig effect... zie dat is verraderlyk! Het aantal brieven aan myn uitgever om Ideën
is legio. En ook telkens kwamen er aanvragen om myn portret (vóór 't bestond).
Bovendien kreeg ik allerlei brieven met vragen hoe men my kon steunen. En nu ik,
uit dit alles besluitende dat de meening goed was, à contre coeur besloot dat portret
zóó aantebieden, zyn al die enthousiasten op eens dood. Daar is iets traiterigs in, en
't breekt den band dien ik meende dat er bestond tussen myn lezers en my. Wel wist
ik dat de meerderheid tegen my was, maar ik had oorzaak te bouwen op de
hartelykheid van de weinigen die niet tegen my waren.
Een paar staaltjes. Er bestaat hier in Amsterdam een soort Sociëteit ‘Indische
Club.’ (Ik ben er nooit geweest, omdat ik... nu ja, om veel redenen.) Geheel
onverwachts, en zonder de minste aanleiding van myn kant, ontvang ik voor twee
maanden een brief van die club, houdende berigt dat ik met algemeene stemmen tot
eerelid was benoemd. Ik keek gek op, en bedankte beleefd. Nu moest ik toch denken
dat er in die societeit geestverwanten van my waren? Zy hebben 't niet getoond, want
niemand hunner heeft bygedragen tot het doel dat ik my voorstelde met de portretten.
In heel Amsterdam trouwens hebben slechts 3 of 4 personen een genomen.
In Utrecht gaf men my een serenade, 't Was een onbeschryfelyke drukte. Het plein
voor myn deur stond vol. Nu wist ik wel dat dit au fond niets beduidt, en dat velen
leven maken om 't levenmaken, maar toch uit alles bleek sympathie. De speaker van
de commissie die
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binnen kwam zei, wyzende op de juichende menigte: als die menschen moeten kiezen
voor de kamers...
Och, ik ben er misselyk van! Waar zou 't heen als ik ging uitweiden over al de
decépties. Ook zou 't by 't aanhalen van voorbeelden schynen of ik van zulke
voorbeelden hoofdzaak maakte. Neen, 't is de geest van 't geheel, en op den duur
knakt dit. Want men verliest het zelfvertrouwen en zou op 't laatst niet meer durven
concluderen dat 2×2 = 4 is.
In plaats van werken, peins ik. En dat peinzen maakt me moe. Ja, als ik met vrouw
en kinderen naar Amerika kon, of Sydney, om daar knecht te zyn, ik ging. Ik ben
moe van den stryd op een terrein waar ik niet thuis ben. Als er zooveel zamenwerking
ten goede was als nu door apathieke eenstemmigheid ten kwade, dan was er veel
anders. Misschien dat myn bui weer over gaat, dat ik weer moed schep;

[20 mei 1865
Brief van Des Amorie van der Hoeven aan d'Ablaing]
20 mei 1865
Brief van H. des Amorie van der Hoeven aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg.
Dubbel velletje lichtblauw postpapier, tot onderaan blz. 4 beschreven. (M.M.)
Het was uiteraard eind juni of begin juli voor deze brief arriveerde.
Batavia. 20 Mei 1865.
Waarde heer Meijer,
Wel ontving ik Uw brief van 8 April jl., met een cognossement van 250 exemplaren
Multatuli. Ideën. II. 3. per Anna Sophia, en een brief voor de heeren Bruining &
Wijt. In dien brief meldt UEd. mij niet de ontvangst van een wissel van f 202.50, die
ik U - in Januarij geloof ik - gezonden heb.
Ik zal deze keer dit cognossement nog voor U aan de heeren Bruining & Wijt ter
hand stellen, om U geen oponthoud of verlies te veroorzaken, maar het is mij
onmogelijk mij langer met deze boekhandelszaken te bemoeijen, en ik verzoek U
dus die direct met de heeren Bruining & Wijt (een zeer soliede firma) te behandelen
en niet met mij, daar ik bij verdere toezending van facturen aan mij, mij daarmede
niet zou kunnen inlaten. Ik werk dag en nacht als advocaat en redacteur, en het is
mij onmogelijk daarbij nog zulke commissiën waar te nemen.
Wees dus zoo goed Uw bezendingen in 't vervolg aan de heeren
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Bruining & Wijt te rigten, en met hen Uwe conditiën te maken; die heeren zullen U
ook rekening doen over de reeds gedane bezendingen en het provenu daarvan
remitteren. Ik merk ook op dat er nooit kwestie geweest is om de boeken te zenden
voor rekening, maar altijd in commissie. Doch hoe dit zij, arrangeer U sv.p. met de
heeren B.& W. en geloof mij steeds
Uwe
H. des Amorie van der Hoeven
Hartelijke groeten aan Dekker.

[27 mei 1865
Brief van Multatuli aan Kallenberg van den Bosch]
* 27 mei 1865
Brief van Multatoli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch. (Brieven VII, blz. 35-45;
Brieven WB VII, blz. 28-34)
Meisje dat te Arnhem is: Mimi; van Multatuli's brieven aan haar uit deze maanden
is niets teruggevonden.
Amsterdam, 27 Mei 1865.
Waarde van den Bosch, Uw brief is zoo schoon, en ik heb moeite om te antwoorden
juist omdat ik er zoo van getroffen ben. Gy hebt my de bitterheid van myn vorigen
vergeven, en 't stuit my u weder zoo verdrietig te schryven.
Toch kan ik niet anders. En dat ik niet eer antwoordde had zyn reden. Vandaag
vervalt weer een wissel. Met angst zie ik den man te gemoet. In die spanning was ik
de laatste dagen. U schryvende had het (voor my zelf) den schyn gehad alsof ik daarin
op nieuw hulp vraagde. Nu is de dag daar, en dus voor die veronderstelling te laat.
Ja, uw brief is zeer schoon, en 't heeft altyd iets moeielyks zulk een innigheid te
moeten beantwoorden met bedanken. Want bedanken moet ik. Niet omdat ik niet
graag wilde, maar 't kan niet, en het baat my niet. De hartelyke toon van uw aanbod,
en de beschryving van myn verblyf, zooals 't by u zou kunnen wezen, trekt my aan.
O, ik wilde zoo graag. Maar zooals gy 't beschryft, zou 't niet kunnen wezen, want
ik neem al myn zorgen mee, in- en uitwendig, en in plaats van rust by u te vinden,
zou ik verdrietig rondloopen op de hei, zooals ik nu hier rondloop in afgelegen
buurten. Nu, sommige dingen ontberende, strookt die ontbering ten minste met myn
stemming als ik aan thuis denk. By u 't goed hebbende zou 't my doen stikken. Maar
hoe beter ik 't had, hoe liever, als my dat in staat stelde om voor thuis te werken. Nu,
dàt zou toch niet, want by de meeste kalmte wat
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myn uiterlyke existentie aangaat, is 't werken my onmogelyk door de ontstemming
van myn gemoed.
Ik zal trachten dit zoo kalm mogelyk uit te leggen. Zoo kalm mogelyk... want ik
ben gejaagd en zenuwachtig en ik heb geestkracht noodig om nu bedaard aan u te
schryven. Die crediteur uit Brussel schreef me: ‘nous espérons que cette fois vous
ferez honneur à votre signature.’ Faire honneur! Dat klinkt my sedert dagen in 't oor,
en ik verzeker u dat ik nu en dan vreesde krankzinnig te worden. Faire honneur! Dus
't tegendeel is schande. O god, dat is my zoo vreesselyk. Ik moest er nu sedert vyf
jaar aan gewend zyn... ik zit te beven als de eerste maal toen ik niet betalen kon wat
ik schuldig was. Maar ik zal u uitleggen waarom ik op 't oogenblik niet werken kan.
Ik was vroeger goed en zelfs goedig. Sedert den laatsten tyd voel ik my niet goed.
Ik betrap my op nydigheid, wreedheid. Ik voel wrok. En al zou die wrok weggaan
als ik de magt had dien bot te vieren, nu voel ik zoo. Welnu, daarom kan ik niet
werken. Ik ben in een stemming om my te verheugen over ongeluk, in plaats van
deugdzaam te zyn, d.i. lust hebben in 't geven van genot. Ik ben de inspiratie van 't
goede kwyt, en dit ontneemt my geheel wat voor talent doorging. Als men myn
streven godsdienst noemen kon zou ik zeggen dat ik 't geloof had verloren. Ja, zoo
is het. Ik geloof niet meer dat ik goed ben, en dat wantrouwen ontneemt my de kracht
het te zyn. Denk niet dat ik frases schryf. Als ik u al de lelyke indrukken kon vertellen
die ik hoe langer hoe meer onderga, zoudt ge zien dat het waar is. 't Wordt een
monomanie.
Nu, vroeger was dat anders, ik meende 't goed, en myn indrukken waren prime
sautier-goed. Nu zou ik, god beter 't! moeten redeneren om geen kwaad te doen. Ik
zal weldra principes noodig hebben! En hieraan heeft die portret-historie veel kwaad
gedaan. Gy zegt 't is pligt zich over zulke décepties heen te zetten. Ja, als 't een
déceptie was zonder verdere strekking. Verbeeld u dat alle portretten terstond waren
genomen, en dat de opbrengst door een ongeluk ware verloren gegaan. Dit was een
verlies van betrekkelyk weinig belang geweest. Maar de loop dier zaak heeft my 't
vertrouwen benomen, en dat breekt my. Ik heb geen élan meer.
Ik weet dat men my de eer aandoet van algemeene critiek. Ieder is voor of tegen
my. Weinigen zyn onverschillig. Tegenzin, haat, laster etc. waren my in zooverre
welkom, als ik meenen kon dat daarte-
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genover in even groote mate belangstelling bestond. Voor en aan die belangstellenden
schreef ik. En waarlyk, de blyken die ik ontving waren zoo vele, en zoo (schynbaar)
overtuigend, dat ik regt had daarop te rekenen. Die blyken liepen in 't gekke, dit weet
ik wel, maar ik beoordeel ze nu niet, ik constateer maar.
De afloop van myn poging met de portretten, doet me nu vragen of dat alles
valsheid was? Nu, opzettelyke valsheid kan 't niet wezen - dat zou te systematiek
zyn - maar lydelyke lauwe onopregtheid is 't toch wel. En dan blykt er altans, dat die
zoogenaamde aanhangers my nooit begrepen hebben, en dat myn opgang moet worden
toegeschreven aan dingen, waarop ik geen prys stel en die ik - regt uit gezegd veracht. Dat zoogenaamde talent van schryven is iets gemeens, geloof my. Ik heb 't
herhaaldelyk gezegd, en men meent dat het boutades zyn. Ik verzeker u dat ik 't zoo
voel. Ik kan 't niet juister uitdrukken dan dat een waardige vrouw zou merken dat
men haar in de hoogte stak om eigenschappen, die thuis-hooren by courtisanes.
Uit alles blykt nu dat men my altyd door, voor zoo iets gemeens heeft aangezien.
Zelden ben ik boos geworden over tegenstand of laster. Maar wel ben ik nu gekrenkt
over de verlaging die my te beurt valt van hen die aan myn kant heetten te zyn.
Ik heb een zucht om zoo juist mogelyk te zeggen wat ik meen (dat zegt een
leugenaar ook, dat weet ik wel... in godsnaam!) Nu dit deed ik ook in de beschryving
van Havelaar's karakter. Men vond het goede wat ik daar noemde verwaand. Ik dacht
de waarheid te zeggen. Nu daarin staat het dat ik niet spreken kan als ik voel niet
begrepen te worden. Dit nu is 't geval geworden, na die portretzaak, vooral wanneer
ik 't in verband breng met de geheele ervaring sedert vyf jaren. Eerst nu recapituleer
ik, en zie in dat ik voor niemendal heb gewurmd.
De aantooning daarvan zou curieus zyn. Kort voorgesteld is de zaak aldus:
Ik offerde my op aan a, en zeide a.
9/10 riepen: je liegt, je bent een schelm, 't is niet a, maar x...
1/10 (pretense aanhangers) zeiden: ja, je hebt wel gelyk, 't is... z!
Die 9/10 hinderden my niet. Maar de grief dat die 1/10 my niet hebben verstaan,
heeft my geknakt.
De openbare mededeeling van al de bewyzen hoe men my verkeerd
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heeft verstaan zou dan nuttig zyn? Waarachtig niet! Ik zou 't zoo ‘mooi’ schryven
dat ze op nieuw onder toejuiching zouden roepen: z.
Ik verklaar my onbekwaam om myn zaak duidelyk te maken aan 't gros van myn
lezers. En de weinigen die (als gy!) opregt zyn met hun instemming, kunnen natuurlyk
niet helpen. Voor vier, vyfhonderd ware 't een ligte taak geweest.
Liefde = zucht tot eenzyn, tot aanhechten, tot mededeelen. Niet uiten, niet spreken,
niets te zeggen te hebben is gebrek aan affiniteit, repulsie, haat. Ziedaar hoe myn
ontdekking, dat ik niet goedig voel, my 't schryven belet, en waarom ik niet goedig
voel heb ik u nu uitgelegd.
Denk niet dat dit systeemmakery is. Ik maak geen systemen. Ik merk op, en tracht
après coup uit te leggen.
En dit staat in nauw verband met uw hartelyk voorstel. Ik zou myn verdrietige
stemming meebrengen en leegloopen. By u op Laanzicht zou ik boos zyn op myn
lezers, even goed als nu hier. Gy zoudt een hekel aan my krygen en denken: ‘waarom
werkt hy niet! Zyn huisgezin lydt gebrek, en hy doet niets.’
Myn entourage hier is niet zoo slecht. Ik ben gewoonlyk alleen. Dit klinkt
hoogmoedig, maar ik meen 't niet hoogmoedig. Ik ben liever alleen, dan omtegaan
met onverschilligen. Vroeger was dit zoo niet, maar ik heb den laatsten tyd veel
menschen gebrusqueerd, wier praatjes my verveelden. Dit werd verkeerd uitgelegd
alsof ik zulken omgang te nietig vond. Dat was niet waar. Ik vind juist niets
vervelender dan altyd zoogenaamd belangryke gesprekken, vooral als 't for show is,
uithangbordig. Maar ik houd van opregtheid, en daaraan hapert het gewoonlyk.
Iemand die zich zelf voor waarheidlievend houdt, en geen feit anders zal voorstellen
dan 't is, liegt toch gedurig zoodra er principes of meeningen in 't spel zyn, en dat
verveelt me. De leugen is modern geworden als de theologie. Men zegt niet meer:
ik geloof dàt, dàt en dàt als men 't niet gelooft; men zegt: ik geloof 't niet! (opregt)
maar handelt andersom (vals).
Ik spreek dus byna niemand. Alleen myn nichtje, een dochter van myn overleden
zuster, zoekt my om de 3, 4 dagen op. Ook haar broer, als hy in de stad is, maar
sedert een jaar is hy te Utrecht op de polytechnische school. De conversatie met
d'Ablaing bepaalt zich tot 'n knik in 't voorbygaan.
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Correspondentie heb ik nagenoeg niet. Vroeger ontving ik veel brieven, maar ze
verveelden my door de onopregtheid. Weer niet om bepaalde leugens, maar dat
eeuwige anders zeggen, dan doen. Ik ben misselyk van die soort van geestverwanten.
Niet waar, heb ik geen regt boos te worden op hen die my overladen met betuigingen
van ongevraagde sympathie, als er toch later blykt dat het niets om 't lyf heeft? Dan
is 't immers maar behoefte om een praatje te maken, en aan zichzelf een certificaat
uittereiken van medewerking, zonder 't toonen van de inspanning die tot dat
meewerken vereischt wordt. 't Is al te goedkoop.
Buiten myn brieven naar huis, meestal niets inhoudende dan 't verzoek om toch
moed te houden, schryf ik tegenwoordig alleen aan een meisje dat te Arnhem is;
secondante op de kweekschool van onderwyzeressen. Ze is hartelyk en moedig. Haar
vader is majoor, en stipt genomen, zou zy niet in een betrekking behoeven te zyn,
maar daar ik invloed op haar had, heb ik er op aangedrongen. Eerst is zy te Genève
geweest en heeft zich genoeg geoefend om gouvernante te worden by eene familie
in Frankryk. Maar ze was liever in Holland en is nu, na een tydje by myn vrouw
geweest te zyn, geplaatst te Arnhem. ‘By myn vrouw’ wil zeggen dat ze voor haar
eigen geld een kamer bewoonde in 't zelfde huis, want van ‘logeren’ by ons kan geen
sprake zyn. Ik stel belang in haar mededeelingen over 't onderwys en de inrigting.
Veel dingen zyn pitoyable. Maar dat vond ik in wat ze my schreef van Genève ook.
By zoo weinig omgang, zyn 't dus hier niet uitwendige omstandigheden die my 't
werken beletten. Integendeel, myn inwendige verdrietelykheden gelykstaande, zyn
er uiterlyke dingen die my by u moeielyker vallen zouden dan hier. Ik zou niet gaarne
de bezoeken die ik vandaag of maandag over dien wissel wacht, by u afwachten. Ik
zou een blaam van insoliditeit over uw huis brengen. Armoede is onfatsoenlyk, dat
is zoo. Ik zeg dit niet als sarcasme, maar als waarheid. Wie z'n wissels of rekeningen
niet betaalt, is indedaad gedégradeerd. Men voelt, spreekt of loopt anders. O 't is
verschrikkelyk. En er is nog meer. Telkens zou 't u blyken dat ik - zook in
betrekkelyke kleinigheden - verlegen zat. Gy zoudt willen helpen, en weldra zou ik
geheel ten uwen laste komen. Namen wy ons voor dat niet te doen, dan zou ik myn
moeielykheden moeten wegstoppen, (wat niet eens altyd mogelyk is.) Daarin zou
dan een gekunsteldheid ont-
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staan die... och, 't kan niet!
Daar zyn ze geweest met den wissel. Nu kan ik u niet meer schryven. Maar dit
wilde ik u nog zeggen, dat ik zoo gaarne eens wilde komen voor genoegen, zoodra
ik 't niet geheel en al hoef te doen uit nood. Ik heb geantwoord: maandag! Zoo'n
wissel is net een nyptang. Toen ik dezen brief begon, had ik moeite om te denken
aan wat ik schreef. Gaandeweg leidde 't schryven my af, maar nu is dat spook
teruggekomen, 't Is een ware pyniging.
Denk toch vooral dat ik uw aanbod weet te waarderen. Juist omdat ik zoo let op
zeggen en niet-doen. Gy zyt een van de zeer weinigen die wel doen wat ze zeggen.
Als ik in gemoede meen dat ge my wat kunt helpen, dan durf ik het u te vragen. Maar
ziet ge 't moet niet in een put vallen. Ikzelf moet raad schaffen, al heb ik dan ook
hulp noodig tot de uitvoering, maar 't moet niet alleen hulp van buiten zyn, niet waar?
Ik moet dan toch ook inzien dat het baat, en dat ik aan 't werk kan komen.
Ik neem uw vriendschap heel ernstig aan, en zal die beantwoorden en er op
vertrouwen. Ik zend uwen heerlyken brief aan myn vrouw. Dat zal haar goed doen.
Na hartelyke groete ben ik met achting en vriendschap
t.a.v.
Douwes Dekker.

[29 mei 1865
Brief van Bruining en Wijt aan d'Ablaing]
29 mei 1865
Brief van de firma Bruining en Wijt aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel
vel dun postpapier, aan éen zijde beschreven. (M.M.)
De firma R.C. Meijer te Amsterdam.
Batavia, 29 Mei 1865.
M.H.
Den 19 dezer ontvingen wij Uwe regelen van 8 April en namen kennis van die
van denzelfden datum aan den Heer des Amorie van der Hoeven.
In antwoord op de Uwe deelen wij U mede genegen te zijn tot het nemen voor
rekening van 100 ex. der schrifturen van H. Douwes Dekker, na ontvangst dezer
regelen uitgegeven, met het gewoon rabat en premie, doch stellen twee voorwaarden:
1o Zending aan ons alleen.
2o Franco bezorging aan de Heeren M. Wijt & Zonen te Rotterdam
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met verzoek om onmiddellijke doorzending per mail van 100 ex. voor rekening plus
150 ex. in commissie vóór de toezending aan den Nederlandschen boekhandel.
Deze beide voorwaarden zijn zoowel in Uw als ons belang zeer aan te bevelen.
De Heeren M. Wijt & Zonen betalen alzoo het mailport terwijl wij, zooals de onze
van 1 Februarij il. luidde, zullen remitteren naar gelang van den verkoop, desverlangd
zelfs per f 100 of f 150.-.
Wij merken U nog op, dat wij, wat de concurrentie met de firma G. Kolff & Co.
alhier aangaat, ons volstrekt niet meer soliede willen stellen door het nemen van
meer dan 100 Ex.; wij nemen dit getal aan als een goed begin voor U.
Verder verzoeken wij UEd. dringend bij afzending een Certificaat van Oorsprong
er bij te voegen, ter besparing der inkomende regten alhier.
Kennis dragende van de aan U gerigte regelen over deze zaak van den Heer van
der Hoeven, zullen wij de beslissing afwachten en teekenen ons na beleefde groeten.
UEd. Dw. Dienaren
Bruining & Wijt

[29 mei 1865
Brief van Tine aan Multatuli]
* Waarschijnlijk 29 mei 1865
Brief van Tine aan Multatuli. (Brieven VII, blz. 54; Brieven WB VII, blz. 42)
voor beneden: voor de huishuur.
Maandag avond.
Beste arme Dek! Tegelyk met je brief kreeg ik bezoek van een der heeren
Mitkiewicz. Je begrypt hoe ik me voelde, doch ik was heel bedaard. Hy vroeg me
of er voor 't einde van de maand nog niet wat betaald kon worden van den vorigen
wissel. Hy scheen nog niet te weten de andere geprotesteerd was en ik zeide 't niet.
Wel dat ik niets geven kon, dat ik niet de minste waarde had en dat als er maar tyd
was, jy 't wel in orde zou brengen. Hy zei niet te weten hoe 't te moeten schipperen.
Zou je niet kunnen proponeren om andere arrangementen te maken, dat het je zoo
tegen was geloopen met den verkoop, of zal ik 't gaan zeggen? O 't is een fataal iets!
Nu is het acht uur, ik heb niets meer vernomen, ik schrik voor den dag van morgen.
De kinderen zyn wel. Edu en Non zyn lief, ja wel breekt 't hart. Ik weet niet wat aan
te vangen. Ik zou wel met de kinderen naar In-
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dië willen misschien zou daar alles goed gaan. God, ik weet niet hoe 't loopen moet.
30 Juny voor beneden 800 fr., arme Dek!

[30 mei 1865
Brief van Tine aan Multatuli]
* Waarschijnlijk 30 mei 1865
Brief van Tine aan Multatuli. (Brieven VII, blz. 54-56; Brieven WB VII, blz. 43)
Nonnie was 1 juni 1857 te Soerabaja geboren.
schommelen zoolang: de zaken zó beredderen dat; zólang zoeken of bedelen,
totdat.
Dingsdag avond.
Beste Dek! Deze dag is voorbygegaan zonder dat ik lastig gevallen ben, je begrypt
by ieder geritsel klopte myn hart van angst, in die zenuwachtige stemming heb ik
den ganschen dag doorgebragt met een hemd van jou die je niet meer droeg voor
Edu te fabriceeren. Ik zal dat hemdje er dikwyls op aanzien.
Arme Dek wat zult ge tobben. Och ik vind 't lot ons al te zwaar vervolgt. Dek je
moet maar niet de moed opgeven, hoewel ik begryp hoe moeielyk 't is, ik weet niet
wat te doen, hoewel ik veel denk, alles zou me doen besluiten om uit die fatale positie
uit te komen, ik zou wel naar Engeland willen gaan omdat men daar niet vervolgd
kan worden. Wat is geld veel waard, eenige duizende en veel viel zoo maar weg wat
nu zoo drukkend is. Wat zal ik bly zyn als de lieve Non zich met haar viool
onafhankelyk kan maken, 't Zou zoo bitter jammer zyn als 't kind 't nu niet voort kon
zetten, ze begint nu juist er idee van te krygen. Ik ben nog nooit zoo angstig en
bezorgd geweest als nu. 't Hart wordt me toegeknepen kassian kassian! En de lieve
kinderen zyn zoo onbezorgd gelukkig! 't Is donderdag Non haar verjaardag, 't kind
droomt er van. Al kan ik niets koopen, ik zal haar toch wat geven, ik zal schommelen
zoolang ik wat heb. By alles noemt het donderdag. ‘Denk aan overmorgen.’ 't Zyn
beste lieve jongens met hun defautjes er by. Alles doet zeer, ik kreeg daar een bezoek
van de ouders van Willème (de huiseigenaar) om afscheid te nemen. Zy gaan morgen
weg; die menschen zyn 75 en 80 jaar en roemen 't leven en voelen zich nog zoo
jeugdig en gelukkig. De oude vrouw loopt nog als een kiewiet en zoo regt dat menig
jong meisje er een voorbeeld aan mogt nemen. Och ik weet ook niet waarom ik dit
alles schryf. Je stemming is er zeker niet naar enfin de myne is er ook niet toe.
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[juni 1865
Brief van Tine aan Multatuli]
* Waarschijnlijk begin juni 1865
Brief van Tine aan Multatuli. (Brieven VII, blz. 56-57; Brieven WB VII, blz. 43-44)
De aantekening tussen haakjes is van Mimi. Na deze brief volgt haar mededeling:
Het accept van 800 franken schuld aan den huiseigenaar waarvoor Tine zoo in zorg
was is betaald.
Het geld werd door Sietske gebracht; zie omtrent haar komst de brief van Tine, 4
juni 1865.
Beste Dek. Dank je hartelyk voor de 10 gulden. Ik was ook regt bly dat je weer wat
hoop hebt, dan zal ik 't ook maar weer hebben. Ik weet niet goed wat ik je gister
schreef maar ik was zoo erg neergeslagen en droevig, doch nu weer wat beter door
je brief.
(Dien brief heb ik niet.)
Verbeeldje Edu is vandaag by den heer Salvador. Hy is naar Waterloo met hem.
Edu had er dolle pret in. Ik ben den ganschen dag gejaagd geweest en zal dol bly zyn
als hy thuis komt. Hy ging van den morgen al om half acht er naar toe. Non zei, ze
zou ook wel naar Waterloo hebben willen gaan, want ‘het was toch wel heel prettig
een vreemd land te zien.’
Och dek zou je werklyk hoop hebben, ik hoop 't dol, die angst voor die wissel is
erg. Ik weet geen raad, hoe alles nog gaat als 't gaat is my een raadsel. Ik begryp het
zelve niet, en als men 't my van een ander vertelde, zou ik 't niet eens gelooven, maar
't zyn ook de laatste loodjes. De bakker wordt lastig. De slager is een afschuwelyke
rekening en die houdt zich maar stil. Mogt het zyn dat er uitkomst kwam zou 't een
zegen zyn. Arme dek. Als je geld kon krygen zou 't dan nog kunnen gered worden?
Kassian. Als hier beneden niet betaald wordt moet ik weg voor dien tyd. Misschien
komt alles nog teregt. God geve, 't is al te bitter.
Dek ik hoop altyd nog je wat bedenken kunt. Kan Meyer niets doen? Och och, ik
heb bitter met je te doen. Ja, dien brief van den heer B. is heel lief, maar een paar
duizend gulden was beter. Dag beste Dek. ik ben moe en jy niet minder, die arme
kinderen, ik zie ze met deernis aan. Tot nog toe zyn ze niet ongelukkig. Edu heeft
van de week drie kiezen gewisseld. Hy houdt zoo van me 't is een beste man en Non
ook 't is myn hartje. dag Dek.
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[4 juni 1865
Brief van Tine aan Stéphanie]
*4 juni 1865
Brief pan Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 46-47)
Stéphanie ging naar Italië waar zij huwde met de leraar Giovanni Omboni.
Bruxelles, le 4 Juin 1865.
Ma Loulou! ma petite Malattie! Merci de ta lettre si bonne, si aimante; elle arrivait
bien à propos, car j'étais brisée de tristesse et de tourment. Je ne veux pas parler trop
de moi, car sais-tu, j'ai le coeur trop plein de toi. Je ne sais pas m'habituer à l'idé de
te perdre; quelquefois je pense: c'est un égoïsme épouvantable d'être si triste de son
départ, car elle sera bien plus heureuse qu'ici; je veux pourtant son bonheur. - Oh,
j'ai beau raisonner, mon coeur saigne.
Ma Loulou chère! J'ai eu beaucoup de tourment et d'inquiétude, mais pour le
moment on a arrangé les affaires de telle manière qu'il y a du temps gagné et c'est
déjà beaucoup. Dekker souffre tant, mais il dit qu'il ne perdra jamais le courage, et
à la fin il réussira. Il aspire d'être auprès de nous, et dès qu'il peut il nous rejoindra.
Mais ce mois ci il y aura encore une masse de difficultés à surmonter. Il nous faut
bien du courage. Jeudi, l'anniversaire de Nonni a été fêté à la grande satisfaction de
l'enfant; elle était si heureuse. Sietske, la nièce de Dekker, est venue chez nous pour
quelques jours. Elle me plait beaucoup, elle a beaucoup de caractère et très intelligente.
Je suis sûre qu'elle te plaira; elle est très gentille pour moi. Mais pour mon coeur,
personne ne te remplacera, car toi tu es l'unique ange qui aura toujours cette influence
céleste sur moi... Je suis sûre de ma chère enfant, mais cet espoir là doit me soutenir,
car j'ai besoin d'un soutien. Mon coeur est malade.

[juni 1865
Multatuli schrijft De zegen Gods door Waterloo]
Eerste helft juni 1865
Uit verontwaardiging over de retorische stroom van stichtelijke en
vaderlandslievende redevoeringen, preken en gelegenheidsgedichten, waartoe de
herdenking van de slag bij Waterloo, 18 juni 1815, na een halve eeuw aanleiding
gaf, schrijft Multatuli zijn pamflet: De zegen Gods door Waterloo. Gemoedelijke
opmerkingen van A.Z. (Medegedeeld door Multatuli). Het werd onmiddellijk
uitgegeven door de firma R.C. Meijer. Acht bladzijden; op de eerste de titel, de tweede
geheel blank, op de volgende, genummerd 1-6, de tekst. Zie VW III, blz. 553-558.
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[17 juni 1865
Brief van Thieme aan d'Ablaing]
17 juni 1865
Brief van D.A. Thieme aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje
postpapier, aan éen zijde beschreven. (M.M.)
Arnhem, 17 juni 1865
Amice! Uw verzoek, om de artikelen van den heer Douwes Dekker in den
Tijdspiegel vroeger opgenomen, in uwe uitgave zijner volledige werken te mogen
opnemen, was mij geheel door het hoofd gegaan. Bij dezen bericht ik U dat ik U
daartoe gaarne vergunning verleen, mij alleen aanbevelende voor een
present-exemplaar voor mijzelven.
Vriendelijk gegroet!
tt.
D.A. Thieme.

[18 juni 1865
Vergadering van De Dageraad]
18 juni 1865
Vergadering van De Dageraad. Fragment uit de notulen. (I.I.S.G.)
Er komt onder de discussie als geschenk van den Heer E.D. Dekker een brochure in
getitelt De Zegen Gods door Waterloo. De Heer Huisman geeft daarvan berigt aan
de Leden sluit de discussie waarbij hij den Heer Ketman verzoekt zijn voorstel
gemotiveerd schriftelijk in te leveren om de volgende week nader te bespreken en
verzoekt den Heer Christiaanse de Brochure te lezen.

[18 juni 1865
Brief van Koning aan d'Ablaing]
18 juni 1865
Brief van D. Koning aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
tot bovenaan blz. 2 beschreven. (M.M.)
Sietske Abrahamsz werd gouvernante bij de familie Koning.
Amice!
Onze juffrouw schijnt weinige genegenheid te hebben om met kinderen duurzaam
om te gaan en wenscht daarom liever elders te worden geplaatst. Hierdoor komt ten
mijnen Huize tegen Augustus eene betrekking open waar behalve eene handreik in
het Huishouden vooral eene vereischte zou wezen dat de Jufvrouw de genegenheid
hadde om het onderwijs, dat de kinderen van de privaatmeesters krijgen, te
surveilleeren d: i: te zorgen dat zulks in den tusschentijd behoorlijk verrigt worde:
ook kan zijzelve des verkiezende mede daarvan profiteeren. Zoudt U welligt hetzij
eene inlandsche of an-
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ders eene buitenlandsche voor ons weten - niet te oud om daardoor anders welligt
wat kuurig te zijn? Welligt eene Brusselsche? of Fransche? Onverschillig; mits
genegen voor hare taak.
Na minzame morgengroete - ook voor Dekker en Uwe Huisgenoten noeme mij
met achting en genegenheid
de Uwe
David Koning
van Huis 18 Junij 1865.

[22 juni 1865
Advertentie inzake werken van Multatuli]
22 juni 1865
Advertentie betreffende werken van Multatuli in het Nieuwsblad voor den
Boekhandel van Donderdag 22 Junij 1865, blz. 117. (U.B. Amsterdam)

Multatuli.
Bij de Firma R.C. Meyer, Kalverstraat E 246 te Amsterdam, verscheen: De Zegen
Gods door Waterloo. Gemoedelijke opmerkingen van A.Z., medegedeeld door
Multatuli. In 8o. f. 0,10, netto f. 0,08, met premiën 13/12.
P.S. Deze brochure wordt niet in commissie gezonden.
De Firma R.C. Meyer zal 1e Augustus ter pers leggen:
Bloemlezing uit de werken van Multatuli. In 12o van ongeveer 300 bl. Dit bundeltje
zal een prachtuitgave vormen, waarschijnlijk versierd met het portret van den
Schrijver. De prijs zal f. 2,50 niet te boven gaan. Het rabat voor den Boekhandel is
bepaald op 20% met premie 13/12. Bij vooruitbestelling vóór 1e Augustus wordt het
den Boekhandel aangeboden met 4/3½, 7/6, 13/11, 25/21, 50/41, 100/80, inplaats
van de gewone premie.
In ditzelfde deeltje zal geen enkel stuk worden opgenomen dat over staatkunde of
godsdienst handelt, zoodat niemand, wie ook, huiveren kan het in handen te geven
van zijne vrouw, meisje, dochter of zuster.
Het zal dus ongetwijfeld bij menigten worden gekocht om te dienen tot
feestgeschenk voor dames. Vooral ter gelegenheid van het eerstvolgende St.
Nicolaasfeest zullen ongetwijfeld vele Exempl. te plaatsen zijn, zoodat niemand
bevreesd behoeft te zijn met de voor rekening genomen Ex. te blijven zitten.
Daarenboven zullen de vooruitbestelde Ex. 14 dagen vroeger worden verzonden dan
eenig Ex. door den Boekhandel voor rekening aangevraagd na den 1en Augustus en
eene maand vóór de algemeene in commissie zending,
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terwijl bij de vooruitbestelde Ex. eindelijk terstond zullen worden gevoegd eenige
Ex. in commissie, en wel de helft van het getal der voor rekening gevraagde.
Van deze bepalingen zal in geen geval worden afgeweken.

[6 juli 1865
Aankondiging Advertentie inzake werken van Multatuli]
6 juli 1865
Aankondiging in het Nieuwsblad voor den Boekhandel van Donderdag 6 Julij
1865, blz. 124. (U.B. Amsterdam)
Jongst verschenen boeken:
MULTATULI, Ideën, 1e bundel. 3e oplaag. Gr. 8o. (4 en 416 bl.) Amsterdam,
R.C. Meyer.
f. 4, -

[juli 1865
Brief van J. van Lennep aan Multatuli]
Waarschijnlijk juli 1865
Brief van J. van Lennep aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, alleen aan de
voorzijde beschreven. (M.M.)
De Heer E. Douwes Dekker kan bij de Heeren P.E.A. Praetorius en Zn tegen
behoorlijke quitantie ontvangen de som van vijf-en zestig gulden zes en vijftig cents,
zijnde het hem toekomende wegens verkoop van den Max Havelaar in den jare 1864.
Afwezigheid uit de stad van den ondergeteekende is oorzaak, dat deze afrekening
eene maand vertraagd is.
JvanLennep.

[3 augustus 1865
Advertentie inzake werken van Multatuli]
3 augustus 1865
Advertentie inzake werken van Multatuli in het Nieuwsblad voor den Boekhandel
van Donderdag 3 Augustus 1865, blz. 145. (U.B. Amsterdam)
Bij de Firma R.C. Meyer te Amsterdam verschenen:
1e. Brieven uit Lilliput. I. Over militaire geneeskunde, in 8o. à f. 0,25, netto f. 0,20.
Met premie 13/12. Wordt niet in commissie gezonden.
2e. Multatuli, Japansche gesprekken, in 8o. f. 0,40, netto f. 0,32. Met premie 13/12.
3e. Multatuli, Wijs mij de plaats waar ik gezaaid heb. in 8o. f. 0,45, netto f. 0,36.
Met premie 13/12.
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Multatuli, Bloemlezing. Zie de circulaire van 28 Junij 1865.
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Multatuli, Minnebrieven. Nieuwe uitgave.
Multatuli, Lijstermannetje etc. etc.
Multatuli, Ideen. 2e bundel, blad 22-26.

[10 augustus 1865
Aankondiging Advertentie inzake werken van Multatuli]
10 augustus 1865
Aankondiging van werken van Multatuli in het Nieuwsblad voor den Boekhandel
van Donderdag 10 Augustus 1865, blz. 149. (U.B. Amsterdam.)
MULTATULI, Japansche gesprekken. f. 0,40
Herdruk. Gr. 8o. (32 bl.) Amsterdam, R.
C Meyer.
MULTATULI, Wijs mij de plaats waar f. 0,45.
ik gezaaid heb! 3e druk. Gr. 8o. (4 en 32
bl.) Aldaar.

[21 augustus 1865
Brief van d'Ablaing aan Van Gelder Zonen]
21 augustus 1865
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Van Gelder Zonen. Fragment.
(Kopieboek 3, blz. 65. M.M.)
Ao. Po.: anno passato, verleden jaar.
Ik moet u nogmaals beleefdelijk mijne verontschuldigingen maken over de traagheid
waarmede ik dit jaar gedwongen ben ook u te voldoen. Dit jaar is voor mij hoogst
moeijelijk, als een gevolg van mijne verhuizing laatsleden jaar en de kosten vooral
wegens timmering van een winkelopstand enz. enz. daaraan verbonden, voorts door
den genoegzaam volslagen stilstand van mijn partikulier debiet in dat jaar, mede een
gevolg van de verplaatsing en het langdurig timmeren, - verder door de ontvreemding
van een vrij aanzienlijke som gelds door een oneerlijken bediende - en door het negen
maanden onverhuurd blijven van mijne kamers (f 400. -). Wijders doordien de Heer
Dekker in het vorige jaar van zijne Ideen niet meer geleverd heeft dan 16 vel, terwijl
de bundel eerst met 26 vel compleet is, waardoor ik van den belangrijken oplaag, in
Ao.Po. slechts betrekkelijk een gering getal Exemplaren heb geplaatst, op verre na
niet voldoende de gemaakte kosten te dekken, en eindelijk doordien de Heer Dekker
mij in den aanvang van het jaar gepersuadeerd heeft in vollen eigendom van hem te
koopen al zijne werken tot en met het tweede deel der Ideen (hetgeen nu nog niet
eens compleet is) alles tegen comptant geld, - berekend tegen hoogen prijs. Nu eenmaal al die werken mijn uitsluitend eigendom zijn, en ik de
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geheele opbrengst van den aanzienlijken verkoop gedurende dit jaar, het volgende
jaar besteden kan om de kosten van uitgave te betalen, en nu de dagelijksche verkoop
reeds merkbaar begint terug te komen, terwijl ik door nog grootere zuinigheid en
zorg dan gewoonlijk gedurende dit geheele jaar reeds al mijne krachten heb
ingespannen, om de vroeger geleden verliezen te boven te komen, zie ik met
vertrouwen de toekomst te gemoet, en ben ik overtuigd weldra mijne tijdelijke
geldverlegenheid te zien wijken, en niet bevreesd te behoeven te zijn, het volgende
jaar u slechts even langzaam te kunnen betalen als heden.

[31 augustus 1865
Advertentie inzake werken van Multatuli]
31 augustus 1865
Advertentie in het Algemeen Handelsblad inzake werken van Multatuli. (U.B.
Amsterdam)
In feite waren niet vel 22-26 ter perse, enkel vel 22-24; zie 31 oktober 1865.
Bij de Firma R.C. MEIJER, Kalverstraat, E. 246, te Amsterdam, zien het licht:

Multatuli.
Herziene en vermeerderde uitgaaf, in 8o. f 2.
o
JAPANSE GESPREKKEN. In 8 . f 0.40.
WIJS MIJ DE PLAATS WAAR IK GEZAAID HEB. Nieuwe herziene uitgaaf. f 0.45.
Ter pers:
IDEEN, tweede Bundel, vel 22-26.
GELOOFSBELIJDENIS; de School de Levens; Brief aan den Gouverneur-Generaal
in ruste, enz. enz.
o
BLOEMLEZING (Prachtuitgaafje in 12 ., uitmuntend geschikt tot een smaakvol
Cadeau aan Dames.)
MINNEBRIEVEN.

[31 augustus 1865
Advertentie inzake werken van Multatuli]
31 augustus 1865
Advertentie in het Nieuwsblad voor den Boekhandel inzake werken van Multatuli.
(U.B. Amsterdam)

Multatuli.
Bij de Firma R.C. Meyer te Amsterdam, ziet heden het licht een nieuwe, herziene
en vermeerderde uitgaaf van de:
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*Minnebrieven, door Multatuli. in 8o. f. 2, -, netto f. 1,60.
In de loop van dit jaar verschenen van dezelfde schrijver:
*Japansche gesprekken. in 8o. f. 0,40, netto f. 0,32.
*Wijs mij de plaats waar ik gezaaid heb. in 8o. f. 0,45, netto f. 0,36.
De Zegen Gods door Waterloo. in 8o. f. 0,10, netto f. 0,08.
Het gebed van den onwetende. in 8o. 5e duizendtal. f. 0,10, netto f. 0,08.
Ideen. 2e Bundel. Vel 17-21. 1e en 2e oplaag. in 8o. f. 0,75, netto f. 0,60.
*Ideen. 1e Bundel, 3e oplaag. in 8o. f. 4, -, netto f. 3,20.
De werken met een * geteekend, worden op aanvraag aan H.H. Boekhandelaren
in commissie gezonden. Voor rekening aangevraagd wordt een premie verleend van
13/12.

[4 september 1865
Brief van d'Ablaing aan Gobius]
4 september 1865
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan de heer Gobius.
(Kopieboek 3, blz. 66. M.M.)
WED. Heer
Zoude ik u beleefdelijk mogen verzoeken mij eene inlichting te verschaffen, die
ik noodig heb om in weerwil van mijne onvoldoende bekendheid met belastingzaken,
met geene mogelijkheid geacht te kunnen worden eenige verschuldigde belasting te
hebben willen ontduiken.
Ik heb den zolder van het huis door mij bewoond, eenigermate ingerigt tot twee
logeervertrekken.
Het eene wordt gewoonlijk geoccupeerd door den Heer E.D. Dekker, wiens
domicilie te Brussel is, doch die nog al dikwijls te dezer stede komt en zich dan
zuinigheidshalve met de eenvoudige zolderkamer vergenoegt die ik hem tot logies
aanbieden kan.
De andere kamer of liever de achterzolder heb ik aangeboden aan den Heer H.
Weisz. Chir: die door een reeks van ongelukken, zijn huishouden wegens financiele
moeijelijkheden totaal heeft moeten liquideren, en die tijdelijk zoekende is naar een
nieuwe carrière, om zich te releveren.
Geen dezer twee Heeren brengt mij door zijne inwoning eenig voordeel aan;
daarenboven is die inwoning slechts tijdelijk. Ik vooronderstel dus dat ze geen invloed
zal uitoefenen op de taxatie van de personele belasting; maar ik heb gemeend uw
gevoelen te moeten inwinnen, om zeker te zijn dat ik geen onwillekeurige fraude
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bega, door te verzuimen er kennis van te geven.
Mogt er echter eenige verandering door ontstaan in de door mij verschuldigde
personele belasting; dan verzoek ik u beleefdelijk om een nieuw aanslagbiljet tot
supplement, en noodig ik u vriendelijk uit mij te informéren op welke wijze in dit
bijzondere geval de invulling moet plaats hebben.
Ik heb de eer mij na beleefde groete te noemen
UEDw.

[12 september 1865
Brief van Kok aan d'Ablaing]
12 september 1865
Brief van A.S. Kok aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
aan éen zijde beschreven. (M.M.)
Roermond, den 12n Sept '65
Waarde Heer en Vriend!
Ziehier de voldoening van het verschuldigde. Hartelijk dank voor uw Kresna,
waarover later meer. Wees zoo goed de gekwiteerde rekening op de Utrechtsche
straat te bezorgen met verzoek, in te sluiten bij gelegenheid.
Hartelijke groeten aan Multatuli.
De benoeming in Amsterdam zal ik niet aannemen, en dus blijf ik te Roermond.
Na welmeenende groeten,
UEd. dienaar
A.S. Kok

[14 september 1865
Brief van d'Ablaing aan Wijnandts]
14 september 1865
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan de heer A.H. Wijnandts.
(Kopieboek 3, blz. 67-68. M.M.)
Amice!
Zoudt ge ook kans zien voor mij tegen het einde der maand te leen te bekomen
een som van ongeveer f 800. Ik heb betaald wat ik kon en mij daardoor dermate van geld ontbloot dat ik
waarschijnlijk genoemde som zal te kort komen om Parijsche geäccepteerde wissels
te betalen.
Hadde ik te zijner tijd het geld kunnen ter leen bekomen dat ik aan Dekker heb
betaald voor het eigendomsregt zijner werken, dan zou ik nu niet in angst zitten,
doch, zoo als ik U verhaald heb, heeft niemand mij daaraan kunnen of willen helpen.
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Dat heeft mij geleerd dat ik mij thans aan niemand kan wenden met eenig vooruitzigt
van succès. Zoudt gij ook gelukkiger kunnen zijn? - Zoo niet. - dan zijn 14 jaren
arbeid en ontbering te vergeefs geweest.
Na vriendschappelijke groete
Geheel de uwe
R.C. d'Ablaing v Gg.

[14 september 1865
Advertentie inzake werken van Multatuli]
14 september 1865
Advertentie in het Nieuwsblad voor den Boekhandel inzake werken van Multatuli.
(U.B. Amsterdam)
Bij de Firma R.C. Meyer te Amsterdam, ziet heden het licht:
Multatuli, Herdrukken. in 8o. f. 1,60, netto f. 1,28.
(Inhoud: 1. Wijs mij de plaats waar ik gezaaid heb. - 2. Japansche gesprekken. 3. Geloofsbelijdenis. - 4. Het Gebed van den Onwetende. - 5. De School des Levens.
- 6. De zegen Gods door Waterloo. - 7. Brief aan den Gouverneur-Generaal in ruste.
- 8. Brief aan Ds. Francken. - Alles herzien en met een tal nieuwe noten verrijkt.)
Afzonderlijk verkrijgbaar, uit bovenstaande Herdrukken overgenomen.
Verspreide Stukken. f. 1, -, netto f 0,80.
(Inhoud: Blad 5-10 van de Herdrukken, bevattende de stukken aangeduid onder
No. 3-8.)
Ter Pers:
Bloemlezing uit de werken van Multatuli.
Prachtuitgaaf in 12o. f. 2,50, netto f. 2, -.
P.S. De niet voor rekening vooruitbestelde Exempl. worden minstens 14 dagen
later verzonden dan de vooruitbestelde, en dan den dag der uitgaaf.

[25 september 1865
Brief van Multatuli aan Tine]
Waarschijnlijk 25 september 1865
Brief van Multatuli aan Tine. Half velletje postpapier, aan éen zijde beschreven.
(M.M.)
Aangezien Edu blijkens Tine's brief van 1 oktober sinds enkele dagen in Amsterdam
was, heeft die reis daarheen denkelijk plaats gehad op de door Multatuli genoemde
woensdag, d.i. 27 september; de maandag daarvóor was 25 september. Tine moet
dan op 24 september of mogelijk van 23 tot en met 25 september in Amsterdam zijn
geweest.
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Maandag avend lieve beste tine, na je vertrek ging ik naar huis vragen of er hier geen
brief was. Antwoord: neen! Ik kon 't niet begrypen daar ik zeker wist dat Mimi over
de kinderen zou geschreven hebben. Nu ½ acht op myn kamer komende, ligt er een
brief op de tafel. Ik zend hem je dan kan je zien hoe trou Mimi alles schreef om ons
pleizier te doen. Haar beschryving over de kinderen is zoo lief, vind ik.
Toen ik merkte dat ik je luggage ticket in myn portemonnaie had, haastte ik my
het je te zenden. Ik weet niet of deze nog met dezelfde post gaat. Misschien wel.
Morgen schryf ik je weêr. Ik ben na je vertrek klets nat geworden, de paraplui hielp
niet.
Dag beste tine, houd je nu nog maar een beetje goed. Kus nonni voor my. Edu zal
ik nu gauw zien, ik reken op woensdag avend.

[28 september 1865
Aankondiging van werken van Multatuli]
28 september 1865
Aankondiging in het Nieuwsblad voorden Boekhandel inzake werken van Multatuli.
(U.B. Amsterdam)
MULTATULI, Herdrukken. Gr. 8o, (8 en f. 1,60
146 bl.) Amsterdam, R. G Meyer.
MULTATULI, Verspreide Stukken.
f 1, o
Overgenomen uit de herdrukken. Gr. 8 .
(8 en 32 bl.) Aldaar.

[1 oktober 1865
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 1 oktober 1865
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 47-48)
Eduard logeerde bij de familie Koning. Het dochtertje van Franciska had haar
zwager Hotz als vader.
Bruxelles, le 1 Octobre 1865.
Si tu savais comme j'ai souffert après ton départ! Je ne pouvais t' écrire. J'étais
trop accablée; j'étais totalement brisée, et encore... Dieu le sait, j'ai si peu de courage.
Vois-tu, ma chère enfant, si je veux t'écrire toute la vérité, ce ne serait qu'un long cri
de douleur. Je me demande mille fois à quoi bon d'avoir un coeur trop aimant et la
réponse satisfaisante me manque toujours; et je vois que ma petite Nonnie va le même
chemin. Son petit coeur est si aimant, elle est si sensible, pauvre enfant! Elle a même
le goût du sacrifice et alors la souffrance n'est pas loin.
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Mon bon Edou est en Hollande, il y a quelques jours; il est logé chez une familie où
Sietske est la gouvernante. Monsieur est un artiste de violon, et son fils âgé de 12
ans joue déjà à merveille. Ce sera très encourageant pour Edou. Oh, mon bon Edou,
il m'écrit des lettres vraiment touchantes, pleines de coeur.
Dekker est encore toujours en Hollande, depuis ton départ. Mimi est venue ici,
pour quelques semaines. A présent elle est en Hollande. Franciska a une petite fille
depuis trois semaines. Tu comprends que tout cela m'a bien occupé. J'avais promis
de la soigner et je l'ai pris à coeur; ma conscience ne me reproche rien sur ce sujet;
mais quand on est dans la misère, les bienfaits ne sont jamais appréciés. Soit!...
Mon sort n'est pas enviable du tout. Tant de soucis et tant de souffrances! Il n'y a
pas encore d'apparence d'en sortir. Je forme mille projets, mais impossible d'en
exécuter un, et pour comble de malheur ma santé s'affaiblit grièvement. Je me sens
toujours fatiguée. De temps en temps je prends le quinquina pour chasser le tic
douloureux.

[3 oktober 1865
Advertentie inzake werken van Multatuli]
3 oktober 1865
Advertentie voor Multatuli's werken in De Omnibus, Jaarboek aan de algemeene
belangen gewijd, nr. 1. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
De Omnibus was een onregelmatig verschijnend tijdschrift van acht bladzijden,
uitgegeven door R.C. d'Ablaing van Giessenburg, firma R.C. Meijer. De verdere
nummers hebben geen datering.
Uitgaven van de Firma R.C. MEIJER, Kalverstraat, E, 246, te Amsterdam
MULTATULI, IDEËN I en II

à f 4. -.

MULTATULI, MINNEBRIEVEN

à f 2. -.

MULTATULI, VRIJEN ARBEID

à f 1.40.

MULTATULI, HERDRUKKEN

à f 1.60.

MULTATULI, DE BRUID
DAARBOVEN

à f 1. -.

MULTATULI, BLOEMLEZING,
prachtuitgave, in 12o

à f 2.75.

[9 oktober 1865
Advertentie inzake werken van Multatuli]
9 oktober 1865
Advertentie in het Algemeen Handelsblad inzake werk van Multatuli. (U.B.
Amsterdam)
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Bij de Firma R.C. Meijer, Kalverstraat, E 246, te Amsterdam, ziet het licht:
MULTATULI.
BLOEMLEZING
Een Deeltje in-12.o Prachtuitgave in twee kleuren gedrukt, 300 blz. groot, f 2.75.
Dit lieve Bundeltje bevat eene keuze van die stukken uit de werken van
MULTATULI, die uitmunten door degelijkheid van inhoud en bevalligheid van
vorm, zonder te handelen over onderwerpen van regtstreeks Staatkundigen of
Theologischen aard.
Inhoud en uitvoering maken dus het Boekje tot een allergeschiktst Feestgeschenk
voor Dames.
Amsterdam, 7 October 1865.

[Bijlage
Mededelingen van Mimi inzake Bloemlezing]
Bijlage
Mededelingen van Mimi inzake de Bloemlezing. (Brieven VII, blz. 49-50; Brieven
WB VII, blz. 36-37)
zelf had den inhoud byeengezocht; hy corrigeerde de proeven met de
grootste nauwgezetheid, en besteedde er veel zorg aan. Hy was zeer ingenomen met
het boekje en met buitengewone vrygevigheid zond hy het aan vrienden, kennissen
en halve bekenden cadeau. Hy meende dat men er mee ingenomen zou zyn, en dat
het de beste reclame was voor zyn ‘Ideen’. Die bloemlezing, aan de bewerking
waarvan hy veel tyd en inspanning had besteed, bracht hem niet alleen geen geldelyk
voordeel (wyl hy er geen honorarium voor ontving) maar verhoogde zelfs niet weinig
zyn debet tegenover zyn uitgever, daar hy al de ten geschenke gegeven exemplaren
moest betalen.
Als curiositeit deel ik nog mede, dat toen Multatuli aan den uitgever van den Max
Havelaar, de Ruyter, diens toestemming verzocht om in den bloemlezing een en
ander uit zyn Havelaar op te nemen, hem dit geweigerd werd.
MULTATULI

[10 oktober 1865
Boekbeschouwing in De Omnibus]
Ongeveer 10 oktober 1865
Boekbeschouwing in De Omnibus nr. 2. Ongesigneerd. (U.B. Amsterdam; fotokopie
M.M.)
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Bij onzen Uitgever zagen l.l. Maandag twee werkjes het licht. Het eerste, eene
BLOEMLEZING uit de werken van MULTATULI, is een allerliefst boekje, uitmuntend
geschikt, zoo wat inhoud betreft, als uiterlijk, om te dienen tot geschenk aan eene
dame van smaak. Het bevat, op 300 bladzijden, eene zorgvuldige keuze uit de liefste
en geestigste stukjes en fragmenten van den zoo populairen Schrijver, te meer
zorgvuldig omdat het boekje, om door iedereen met een even gerust geweten eener
aangebedene schoone, eener gade, eener moeder, zuster, dochter, nicht of vriendin,
te kunnen worden aangeboden, niets mocht bevatten wat naar algemeen verketterde
stellingen in zedekunde, staatkunde of godgeleerdheid riekte.
Op zwaar papier, met groote zorg in twee kleuren gedrukt, en van een netten
smaakvollen omslag voorzien, laat dit bundeltje, ook wat uitvoering betreft, niets te
wenschen over. Wij stellen ons van deze onderneming een groot succes voor, zoo
voor den Schrijver als voor den Uitgever.
Het tweede werkje is een oordeelkundig overzicht van een groot gedeelte der
schilderstukken, die op de Tentoonstelling van schilder- en andere werken van levende
meesters dit jaar zijn geëxposeerd. (Etc.)

[oktober 1865
Open brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Eind oktober 1865
Open brief van Multatuliaan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Afgedrukt aan de
binnenzijde van het omslag der Ideen, Tweede bundel, vel 22-24. Het aangekondigde
bewijs voor de stelling van Pythagoras staat in de oorspronkelijke editie op blz. 385,
de eerste bladzijde van het later verschenen vel 25, en wel als Idee 529 (zie VW III,
blz. 357).

Correspondentie.
Aan den Uitgever. Wees zo goed de drie vellen Ideën die sedert lang gereed lagen,
maar te doen verzenden en voeg daarby op nieuw de circulaire die ik lang geleden
rigtte tot myn lezers.
Het is my onmogelyk voorttegaan, wanneer my niet blykt dat het hun, als my, om
waarheid te doen is. Opgang, praatjes over sympathie enz., enz., walgen my. Ik heb
daarvan ruimschoots genoeg. Ik wil eindelyk-weten of't de moeite waard is dat ik in
myn schryven 't beste geef wat ik heb.
In allen geval zal ik dezen bundel afwerken. Hoe? Dat zal afhangen
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van 't antwoord op dat nieuw beroep op krachtige assistentie. Ik beweer niet nooit
weer te zullen schryven als men my by voortduring alleen laat staan; maar ik verbind
my niet tot voortgaan op deze wyze.
Dat nieuw bewys voor de stelling van Pythagoras zal ik nog geven.
De betrekkelyk weinigen die gehoor gaven aan myn voorstel, dank ik voorlopig
hartelyk. Ik heb nota gehouden van hunne namen, en stel my voor, hun hunne bydrage
terug aan te bieden zodra my dit mogelyk zal zyn, en als er by voortduring mogt
blyken dat ze onvoldoende blyven ter uitvoering van 't plan dat ik my voorstelde in
't algemeen belang.
De deelnemers in Indië dank. Maar ik kon nog niet verzenden. Men weet daar ginds
niet welke moeielykheden iemand te bestryden heeft, die waarheid zoekt in 't
verliederlykt Nederland.
Ik verzoek m'n lezers de pas uitgekomen Bloemlezing te propageren, als ten minste
die taak hun niet al te zwaar voorkomt.
Amsterdam, Oct. 1865.
MULTATULI.

[29 oktober 1865
Vergadering van De Dageraad]
29 oktober 1865
Vergadering van De Dageraad. Fragment uit de notulen. (I.I.S.G.)
De Heer van Vuure brengt de Vereeniging ten geschenke: van den Heer Meijer No
3-4 der Omnibus en van den Heer Dekker 1 exempl: der Ideën 2de bundel. Voorzitter
verzoekt brenger de Edele gevers namens de Vereeniging dank te zeggen.

[31 oktober 1865
Advertentie inzake werken van Multatuli]
31 oktober 1865
Advertentie in het Algemeen Handelsblad inzake werken van Multatuli. (U.B.
Amsterdam)
Bij de Firma R.C. MEIJER, Kalverstraat, E 246, te Amsterdam ziet het licht:
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IDEËN
van MULTATULI
2de Bundel, vel 22-24.
Onlangs verschenen:
MULTATULI. BLOEMLEZING.
f 2.75
o
Prachtuitgave in-12. , in twee kleuren,
uitmuntend geschikt tot Cadeau aan eene
Dame.
MULTATULI. HERDRUKKEN. in 8.o

f 1.60

MULTATULI. MINNEBRIEVEN. in 8.o f 2. (nieuwe, herziene en vermeerderde
oplaag
MULTATULI. IDEËN. 1e Bundel, in 8.o 4. Derde oplaag

[1 november 1865
Brief van Multatuli aan Huet]
* 1 november 1865
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Afschrift van Gideon Busken Huet.
(M.M.)
niets dan duisternis: toespeling op Kronijk en Kritiek in De Gids van januari 1864
(blz. 100-133), waar een publikatie van de oud-zendeling S.E. Harthoom voor Huet
aanleiding was tot de volgende passage: ‘hoewel een kerkelijk partijgeschrift, bevat
het boekje van den heer Harthoorn sommige litterarische elementen van wezenlijke
waarde. Het is in zekeren zin een ‘Max Havelaar’ op missionair gebied. De Heer
Douwes Dekker is voor de vaderlandsche letteren eene teleurstelling geweest. Op
zijn schitterend vuurwerk is eene dikke duisternis gevolgd. Zal iets dergelijks ook
aan den heer Harthoorn overkomen? Zullen wij het moeten stellen met deze kleine
verzameling schetsjes uit het Javaansche leven? De heer Harthoorn mist de zeldzame
talenten die het aanzijn gegeven hebben aan den roman van Saîdja, aan de toespraak
tot de hoofden van Lebak, aan den onsterfelijken Droogstoppel. Doch hem staat voor
het minst geen onmatig zelfgevoel in den weg.’ Ds. Pierson: in 1865 nam Allard
Pierson ontslag als Waals predikant te Rotterdam; als afscheid en motivering
publiceerde hij ‘Aan mijne laatste gemeente’ (Arnhem 1865).
Waarde heer Huet, hierby een bloemlezing (in twe kleuren, zegt de uitgever, mal
genoeg. Ik geloof dat er meer kleuren in zyn.)
Zeg me eens of uw idee altyd is dat ik na den Havelaar niets dan duisternis heb
voortgebracht? Ik denk er beter over, maar ben niets boos over uw opinie. Och, die
schryvery!
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En wilt ge my zeggen tot hoever gy de Ideën hebt? Sedert maanden was ik in de war
met het verzenden der present exx.
Hartelyk gegroet,
t.à.v.
Douwes Dekker.
1 Nov. 65.
Dat stuk van Ds. Pierson heb ik ingezien. Gelezen nog niet. En... en... voor ik 't
beoordeel...
- Moet je 't lezen, zegt ge?
- Ja, en weten hoeveel geld hy in kas heeft. Il faut juger des principes d'après e
bien-être. 't Is bar maar 't is zo!
Lulli de componist was ziek en had absolutie nodig. De pastoor gaf ze hem, op
conditie dat-i z'n laaste opera zou verbranden.
Om den wille der zaligheid verbrandde Lulli z'n laaste opera.
Maar... hy herstelde! Toen steeg de opera, en de uitgestelde zaligheid daalde in
waarde.
Een vriend verweet hem z'n voorbarigheid.
- Chut... chut! Ik hield er kopy van.
Moraal.
Eer men iemand 't verbranden van z'n opera toerekent als verdienste, blyke er eerst
of i daarvan kopy had. Dat ik zo bitter ben is omdat ik 't verduiveld moeielyk heb. Hartelyk gegroet.

[Bijlage
Aantekeningen van Mimi]
Bijlage
Aantekeningen van Mimi, in juni 1866 te Koblenz ontstaan, betreffende Multatuli's
antwoord op haarvraag naar zijn relatie tot Busken Huet. (Brieven VII, blz. 50-51;
brieven WB VII, blz. 39)
In De Gids van januari 1865 had Huet twee artikelen gepubliceerd: een kritiek
op Thorbecke De Tweede Kamer en de staatsbegrooting voor 1865 (blz. 42-63),
ondertekend: een Geabonneerde van het Bijblad, en een kritiek op de almanak Aurora
onder de titel Een avond aan het Hof (blz. 115-131) gesigneerd met eigen naam. De
ontstane verontwaardiging leidde tot de zg. Gids-krisis: deze liep uit op het aftreden
van Huet als redacteur en tevens op dat van Potgieter die, tegen alle andere
redactieleden in, Huets zijde gekozen had.
Intiem ken ik Huet niet, maar als publiek persoon heb ik achting voor hem. Hy is
betrekkelyk aan onzen kant, denk maar aan zyn kri-
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tiek op Zaalbergs‘Biddende Jezus’. Om een en ander zond ik hem myn portret en
later ook de bloemlezing. Dat was toevallig kort nadat hy dat beruchte Gids-artikel
geschreven had, je weet, waarin hy koningin Sophie en haar hofdames sprekend
opvoerde; het was geloof ik om een almanak uit te kleeden. Dat is hem toen heel
kwalyk genomen. Hy is uit de redactie van de Gids moeten gaan, enfin, een heele
storm in een glas water! Nu, ik wist dat wel, en als je 't me vraagt, vind ik het ook
niet kiesch om de koningin sprekend intevoeren, maar ik vond het ook weer niet
meer dan een kleine takteloosheid, en nam het niet hoog. Maar daar hy by veel
menschen om dat artikel in de ban was, scheen hy voor die toezending gevoeliger
dan-i zeker anders geweest zou zyn. Althans hy kwam by me, by Meyer, op m'n
zolderkamertje en bedankte my en zei zoo iets als: Jy hebt me dus niet in de ban
gedaan! waaruit my z'n gevoeligheid bleek. Nu dat gaf een soort toenadering. Ik
houd hem daarby voor een flink, degelyk man en het is daarom dat ik my nu met
eenig vertrouwen aan hem wend.

[november 1865
Opdracht van Multatuli aan Versnaeyen]
Begin november 1865
Multatuli zendt aan K. Versnaeyen te Brugge een exemplaar van zijn Bloemlezing
met opdracht. (Stadsbibliotheek Antwerpen)
Facsimile in Ger Schmook: Multatuli in de Vlaamse Gewesten (Antwerpen 1949;
tgo. blz. 85). De Bloemlezing met opdracht, door Multatuli gestuurd aan Julius de
Geyter (Schmook, blz. 68), is niet teruggevonden.
Den Here
K. Versnaeyen
te Brugge
Amsterdam Nov. 1865
van den Schryver -

[5 november 1865
Vergadering van De Dageraad]
5 november 1865
Vergadering van De Dageraad. Fragment uit de notulen. (I.I.S.G.)
De noot over schrijven moet doelen op Idee 482 (VW III, blz. 229).
Over onderwijs en opvoeding handelt o.a. Idee 511 (idem, blz. 245).
De Heer Cristiaans leest nog noot over schrijven van Multatulie uit zijn laatste Ideën.
De Heer Cemp leest uit het zelfde tijdschrift nog een stuk over onderwijs en opvoeding
ook hierover word nog eenige
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discussie gevoerd. en wel over kostscholen waarna de Heer Jansen wordt uitgenoodigd
hieromtrent eenigen mededeeling te doen het welk ZEd beloofd.

[9 november 1865
Brief van Multatuli aan een onbekende]
9 november 1865
Brief van Multatuli aan een onbekende. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Multatuli past hier de vereenvoudigde spelling toe die hij ook in zijn Bloemlezing
had gebruikt. Het was juist de tijd dat de spelling-Siegenbeek vervangen ging worden
door die van De Vries en Te Winkel.
Lieve en Zeer geachte Mevrou!
Dat is een aangenaam Souvenir aan 't bezoek dat ik by U mogt afleggen!
Ik heb sedert dien tyd geen dag, geen uur rust gehad, en werd door allerlei zorg
en smart gejaagd als een hert in 't woud! Wie goed deed en waarheid zoekt, schynt
vogelvry te zyn in onze maatschappy. Dat is de reden dat gy niets van my hoordet,
na uw vriendelyke ontvangst.
Alles meêtedelen wat me in de laasten tyd pynigde, zou my te ver leiden - ook
kan ik 't niet, al wilde ik. Myne vrou is hier geweest, 1½ dag - langer kon zy niet,
want nogeens: men doet wat men kan en niet wat men wil.
Daar echter uwe hartelyke vriendelykheid niet verdient dat ik u raadseltjes opgeef
zal ik dit alleen zeggen dat ik bezig ben met het oplossen van een problema van de
moeielykste soort, namelyk hoe iemand die geen geld heeft die overal wordt
uitgescholden, gelasterd en tegengewerkt, hoe zo-iemand op den duur voor zich en
de zynen een dak kan vinden?
Vier, vyf malen reeds veranderde ik van plan, gedurende de laaste maand, en
telkens als ik meende 't problema opgelost te hebben, kwam er weer iets in den weg,
dat die oplossing belemmerde. Gy zult erkennen dat zo'n taak pynlyk is.
Nadat myne vrou hier geweest was, hadden wy reeds besloten dat zy hier zou
komen met de kinderen voor goed. Maar ik heb contra order moeten geven schoon
er reeds een paar koffers met goed onder weg waren. Op 't ogenblik heb ik nu hier
in Amsterdam myn kleinen jongen dien ik voor een tydje hoop te kunnen herbergen.
En at-
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tendant zal ik trachten raad te schaffen voor de rest. Zulke beslommeringen zouden
heel komiek zyn als ze niet zo bitter treurig waren.
Doch dit is alles niet. Ik zou niet klagen over zo'n beetje! Aan smart en zorg ben
ik gewoon sedert ik my verzette tegen Nederlandschristelyke schelmery, doch nu en
dan is de maat zó vol dat ik geen adem heb om vriendelyk te antwoorden op de meest
vriendschappelyke toespraak! Dat is zeer verdrietig.
Ik dank U innig voor Uw vriendelyke herinnering! En er is iets byzonders in dat
stuk van Beranger! ‘Tous les palais ont des nids d'hirondelles!’ Juist! Ook ik herbergde
zwaluwen toen ik zelf een dak had. Maar sedert ik zwaluw geworden ben vind ik
geen hutje waar ik myn nestje bouwen kan!
Toch klaag ik niet over tegenstand. Ja zelfs niet over tegenwerking van de
gemeenste soort. (domme, platte bakerachtigen laster byv.) Neen 't spreekt van zelf
dat zy my tegenwerken die streng zouden gestraft worden als ik wat te zeggen kreeg.
Hun mé'tier brengt mede my te smoren. Ieder z'n werk!
Maar de lamme, luie, lafhartige traagheid van medestanders, van zogenaamde
geestverwanten maakt me bitter.
Lieve mevrou, zodra ik enigzins kan ademhalen, zal ik de vryheid nemen U een
bezoek te komen brengen, als ik mag.
Intussen hartelyk en met de meeste hoogachting gegroet van
UEDDwDienaar
Douwes Dekker
9 Nov 65

[12 november 1865
Vergadering van De Dageraad]
12 november 1865
Vergadering van De Dageraad. Fragment uit de notulen. (I.I.S.G.)
Voorzitter berigt dat den Heer Dekker Woensdag 15 Nov: een leesbeurt op zich heeft
genomen. - Vraagt of het vroeger besluit om elk lid drie toegansbewijzen te geven
zal gehandhaafd worden. Door de vergadering wordt in dien zin besloten.

[15 november 1865
Multatuli spreekt voor De Dageraad]
15 november 1865
Multatuli houdt een voordracht voor De Dageraad in een lokaal aan de
Oudezijds-Achterburgwal te Amsterdam. Zie de reactie daarop in het artikel van 29
november 1865.
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[15 november 1865
De Geyter over de Bloemlezing]
15 november 1865
Julius de Geyter heeft Multatuli's Bloemlezing ontvangen en schrijft in een brief
aan Frans de Cort: De bloemlezing is een goudmijn waerd. (G. Schmook: Multatuli
in de Vlaamse gewesten, blz. 64)

[16 november 1865
Advertentie inzake werken van Multatuli]
16 november 1865
Advertentie in het Nieuwsblad voor den Boekhandel. (U.B. Amsterdam)

Multatuli.
Den 9 11. werd door den ondergeteekende algemeen aan H.H. Boekhandelaren
verzonden een prospectus met proefblaadje van de Bloemlezing uit de werken van
Multatuli.
Mogt iemand meerdere Exemplaren verlangen om er mede te werken, dan gelieve
hij ze slechts aan te vragen.
De prijs van de Bloemlezing is f. 2,75, netto f. 2,20 met 13/12.
De bladen 22-24 van den tweeden bundel Ideën werden mede onlangs aan de
inteekenaren verzonden, met uitzondering van eenige Heren die nog altijd verzuimd
hebben hunnen saldo's van Ao. Po.aan te zuiveren.
De Exemplaren ‘Vrijen Arbeid’ en ‘de Bruid daarboven’, die nog onverkocht in
commissie mogten zijn, worden tot ult.o dezer maand verwacht. Na dien datum wordt
geen enkel Exemplaar meer geaccepteerd. De nieuwe druk gaat spoedig ter pers.
De Firma R.C. Meyer.

[16 november 1865
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 16 november 1865
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 49-50)
16 Novembre 65.
Ma Loutjou, ma chérie!
Ne me crois jamais froide envers toi. Je ne pense qu' à toi, je vis en toi, et pourtant
je ne pouvais t' écrire; j'avais trop à te dire, mais je l'aurais dû dire tout près de toi à
vive voix. Après ton départ j'ai trop souffert.
J'ai reçu deux bonnes lettres de toi; tu m'encourages, tu veux me réveiller en me
donnant de très bons conseils. Merci, ma chérie, ma Loulou que j'aime tant. Tu me
pousses à faire quelque chose, de me tirer d'une position si pénible. Eh bien, ma
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Europe pour ses études. Mais mon mari m'a prié de ne pas le faire; il ne voulait pas
se séparer de moi. Il me disait qu'il serait brisé pour toujours. Enfin, il a si bien insisté
avec beaucoup d'amour, que je me suis rendu à ses désirs. Je reste à présent dans
mon quartier à Bruxelles, mais je ne suis plus au premier; j'ai pris deux petites
chambres, je n'ai plus de servante, et je veux économiser tout ce qui est possible.
Edouard est pour l'hiver chez la famille de Koning à Amsterd., où il apprend tout
ce que les enfants de M. de Koning apprennent. Même hier, mon cher cher Edou
m'écrivait que Monsieur de Koning trouvait qu'il avait beaucoup de vocation pour
la sculpture et qu'il en aura des leçons. Edou apprend à dessiner, dont il se distingue
déjà parmi les autres enfants. Mais tu comprends que j'ai besoin de tout mon
sang-froid, de toute ma force d'esprit et de coeur de l'éloigner de moi, eet enfant qui
m'est si cher. Oh, mon coeur souffre trop! Dekker veut travailler eet hiver de la sorte,
que les dettes que j'ai à Bruxelles seront payées, et puis nous serons ensemble. A ce
moment j'ai beaucoup de difficultés avec mes créanciers, mais je ferai ce que je puis.
Ma chère enfant, que tu sois heureuse. Oh, quel bonheur d'être aimé comme toi!...

[19 november 1865
Vergadering van De Dageraad]
19 november 1865
Vergadering van De Dageraad. Fragment uit de notulen. (I.I.S.G.)
De Penningmeester berigt dat hij weder door bijdragen gedekt is voor de lezing van
den Heer Dekker (voor zaalhuur). Voorzitter zegt, dat het hem leed doet, dat er eenige
leden van de lezing zijn uitgesloten geweest. hoopt zulks in 't vervolg te voorkómen-

[19 november 1865
Brief van Van der Valk aan Van Vloten]
19 november 1865
Brief van T.A.F. van der Valk aan J. van Vloten. Vier kantjes, op de achterzijde
het adres: WelEd: Hoog Gel: Heer Dr J. van Vloten Hoogleeraar te Deventer.
(Gemeentearchief Deventer; fotokopie M.M.)
Delft 19 November 1865.
Waarde Professor, hooggeachte vriend!
Ik zou er waarlijk verlegen mee zijn zoo lang niets van mij te hebben laten hooren
na de aangename dagen, die ik in uw gastvrije woning
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doorbragt, en de gulhartige vriendschap, die ik er zoowel van u als uwe vrouw mogt
ondervinden, ware het niet dat ik voldoende redenen had om 't schrijven wat uit te
stellen. - U had mij aangeraden, dat ik mij ten aanzien van 't geen ik voor Dekker
wenschte te bewerken, zou wenden tot Jhr. Salvador. Welnu ik heb dat gedaan, maar
't heeft tot niets geleid. Op een schrijven van mij heeft de heer Salvador mij zeer
humaan en beleefd geantwoord. Toch bleek mij uit zijn antwoord al dadelijk dat
Dekker en diens werk niet zoo veel sympathie bij hem vond als bij mij. Ten aanzien
van de fam: in Brussel wist hij mij weinig opheldering te geven, wat ik voor mij dan
ook onnoodig vind. De Heer Salvador had mij evenwel op mijn voorstel, om eens
te zamen over de zaak te spreken, te kennen gegeven dat hij bereid was om te Amst:
te komen als ik daar zou zijn. Toen ik kort daarna in de hoofdstad kwam meldde ik
hem dat, en bepaalde plaats en uur waar hij mij zou kunnen vinden. Maar ik heb te
vergeefs op hem gewacht. Hij is niet gekomen. Welligt heeft hij verhindering gehad,
welligt ook heeft hij later er maar van afgezien in de meening dat het toch niet tot
veel zou leiden. Hoe dat zij ik neem hem dat natuurlijk niet kwalijk, al had ik ook,
om 't geen ik van u over hem hoorde, gaarne persoonlijk kennis met hem gemaakt,
en al bevreemdt 't mij eenigzins, dat hij me later niet met een paar woorden heeft
meêgedeeld waarom hij niet gekomen is. - En wat Dekker zelf betreft ik ben na dien
tijd nog eenige malen met hem in aanraking geweest en kan niet anders dan dien
man liefhebben, en 't betreuren dat hij in zijn grootsch en edel pogen zoo luttel
sympathie en steun kan vinden. Dit is een van de weinige dingen - het eenige
misschien - waaromtrent ik van oordeel met u verschillen moet. Wel erken ik, dat
het op zich zelf volkomen waar is, wat u gezegd heeft, dat het onverstandig is het
hecht uit de handen te geven enz, maar als ik alle omstandigheden goed overdenk,
dan geloof ik dat Dekker in zijn omstandigheden niet anders handelen kon of hij zou
minder goed gehandeld hebben dan hij gedaan heeft. Tegenover zulk een hemeltergend
onregt als waarvan hij ooggetuige was, ja waarvan hij zelfs als gouvernements dienaar
meê werktuig moest zijn, kon in geen geval worden getransigeerd, of liever, want
transigeren is hier misschien het regte woord niet, hij mogt niet toegeven - hij kon
onmogelijk een Gouv. blijven dienen dat, zoo als hem gebleken was, het onregt
sanctioneerde.

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

518
Als u nu eens deze kanten uit mogt komen door Delft, dan hoop ik dat u eens aan
komt op de Voorstraat waar we blijven wonen tot Mei om dan te gaan verhuizen
naar de Korenmarkt. Het werk valt me nog al mee en 't gaat geloof ik goed - al zou
ik nu ook juist zoo'n werkkring niet kiezen als ik te kiezen had of rijk was. Dan deed
ik liever andere dingen. Nu zelfs jeuken mij de vingers soms wel - maar ik kan nu
aan niet veel anders denken dan aan Javaansch en Maleisch. Heeft u Oosterzee's
openingsrede gelezen ‘Zullen we nog theologie studeren of niet?’ een walgelijk prul.
't Zou wezen om wanhopig te worden als er niet andere gunstiger verschijnselen
tegenover stonden. Pierson's afscheid aan zijn laatste gemeente geeft een waardig
antwoord op de vraag door Oosterzee gesteld. Ik heb dat boekske met uitnemend
genoegen gelezen en heb er de bevestiging uit gezien van uw woorden, dat Pierson
vooruit is gegaan en hooger staat dan Opz. Men hoeft dit stukje maar te vergelijken
met Opzoomers ‘oud of nieuw’ om te zien hoe ver de leerling den meester vooruit
is. Ik zou zoo graag over die dingen wat schrijven, maar vrees er vooreerst niet toe
te kunnen komen. - De verschillende opstellen, die ik van u meê kreeg heb ik
natuurlijk met het grootste genot gelezen - ongaarne miste ik enkele waarnaar hier
of daar werd verwezen. Maar ik hoop op het theologisch onkruid, waarin dan wel
alles van dien aard bij een zal zijn. Mij dunkt het zal een aardig bundeltje zijn als
alles bijeen is - en ik hoop niet dat u al te lang met de uitgave zult wachten. Ik geloof
dat het in dezen tijd van gisting heel nuttig zal wezen en een goede werking doen
tusschen de weelderig opschietende tarwe van theologische phrasen.Bij 't uitpakken van mijn boeken vond ik nog het schrijven van den postkommies
etc waarover ik u sprak. Ik sluit het hier bij in - niet om u moeite aan te doen - maar
zoo als gij u zult herinneren om 't geen we er over gesproken hebben ook met dien
heer van 't postkantoor in Deventer. Misschien ontmoet u hem en dan kan hij nog
eens zien hoe de zaak in elkaar zit. - Dat deel van Bato kan ik zeker nog wel wat
houden - mijn kinderen hebben er bij al die drukte nog weinig in kunnen lezen.Ontvang met Mevrouw en de kinderen mijn hartelijke groeten en geloof mij als
steeds
UwDwDr en vriend
T.A.F. van der Valk
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[20 november 1865
Brief van d'Ablaing aan Broens]
20 november 1865
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan G. Broens. Fragment. (Kopieboek
3, blz. 69. M.M.)
De Omnibus: een in afleveringen bij R.C. Meijer verschijnend ‘jaarboek aan de
algemeene belangen gewijd.’
Waarde Heer Broens!
Vindt ge dat bijgaand stukje kopij gevoegelijk onder mijn artikel kan geplaatst
worden?
Wat moet geantwoord worden op de vraag van Nahuis de zaak van Dekker in de
Omnibus te behandelen; vindt ge goed dat ik in de correspondentie zet ‘dat we niet
zullen nalaten er over te spreken als zich eens eene gunstige gelegenheid voordoet,
dat wij op het oogenblik de tijd nog niet geschikt achten. Trouwens dat de
hoofdredacteur reeds op andere plaatsen herhaaldelijk dit onderwerp behandeld
heeft?’

[21 november 1865
Advertentie in De Omnibus]
Ongeveer 21 november 1865
Advertentie in De Omnibus, nr. 7. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Bij de Firma R.C. MEIJER, Kalverstraat, E. 246, zag het licht: MULTATULI. BLOEMLEZING. Prachtuitgaaf in-12. (300 bl.) f 2.75.
Dit Bundeltje, in twee kleuren op zwaar papier gedrukt, is het doelmatigste
feestgeschenk, dat men eene dame van smaak kan aanbieden.

[24 november 1865
Advertentie in het Handelsblad]
24 november 1865
Advertentie in het Algemeen Handelsblad inzake werk van Multatuli. (U.B.
Amsterdam)

Multatuli. bloemlezing.
Weinige werkjes zijn in Nederland verschenen, die zozeer als de BLOEMLEZING uit
de Werken van MULTATULI uitmunten door Inhoud en Uitvoering. Op 300 Bladzijden
in Twee Kleuren, op zwaar papier, met de grootste zorg gedrukt, worden in deze
bundel BLOEMEN aangeboden uit de Werken van een Schrijver, wiens buitengewone
begaafdheden algemeen worden erkend. Een beter
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Feestgeschenk aan eene Dame zou men bezwaarlijk vinden, vooral wanneer men
iets zoekt voor eene Dame van Smaak. --- De Prijs is gesteld op f. 2,75.
Het Boekje is verkrijgbaar bij den Uitgever, de Firma R.C. Meyer, Kalverstraat,
E 246, te Amsterdam, en bij de voornaamste Boekhandelaren in Nederland.

[26 november 1865
Vergadering van De Dageraad]
26 november 1865
Vergadering van De Dageraad. Fragment uit de notulen. (I.I.S.G.)
Revelli: bedoeld is A. Réville, Waals predikant te Rotterdam.
Voorzitter opent de vergadering, berigt daarin dat de Heer Dekker zijn lezing heeft
uitgesteld tot nader aankondiging, wijst verder op de strijd welke thans gevoerd wordt
door dr. Pierson en Revelli de eene welke de kerk wil sloopen de ander welke de
kerk wil oplappen.

[29 november 1865
Ingezonden stuk betreffende Multatuli]
29 november 1865
Ingezonden stuk in het Algemeen Handelsblad, geschreven op vrijdag 17 november
naar aanleiding van Multatuli's toespraak op woensdag 15 november. Het is niet
bekend, wie de persoon is achter deze initialen. (U.B. Amsterdam)
taillable et corvéable à merci: naar willekeur aan belasting en herendienst
onderworpen.
Aan Multatuli.
Edele Vriend van Ongelukkigen!
Ik heb meermalen uwe boeijende voordragten in het locaal op den O.Z.
Achterburgwal bijgewoond en ben nooit onvoldaan huiswaarts gekeerd. Ook heb ik
mij de meeste uwer werken aangeschaft en ze met genoegen gelezen. Laatstleden
Woensdag bevond ik mij weder onder uwe toehoorders en mij en vele anderen
ontlokte het verhaal van Saidjah menigen traan.
Maar in twee zaken kan ik het volstrekt niet met u eens zijn. Vooreerst het beweren,
dat gij niet spreken noch schrijven kunt en dat het genoeg zoude zijn voor iedereen,
zoo als voor u, om van zijn goed regt doordrongen te zijn, om dit evenzoo goed als
gij te kunnen doen. Dit weet ik bij ondervinding, dat bij mij niet het geval is en geloof
ik bij de meesten niet. Niet ieder toch kan zijne gedachten in woorden of schrift goed
uiten, al is hij ook nog zoo overtuigd van
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de waarheid, en zijne innige overtuiging mede te deelen. En men heeft aan den
anderen kant honderde plaatsen, waar men talentvolle redenaars kan hooren, waar
van men uit hunne daden kan opmaken, dat zij niet geloven aan hetgeen zij zeggen
of verkondigen. Even zoo bij beroemde schrijvers en moralisten. Maar het
voornaamste wat mij in uwe schriften en redeneringen onaangenaam aandoet, is, dat
gij den ongelukkigen toestand, waarin een groot getal menschen op Java verkeert,
altijd en eeuwig in de eerste plaats wijt aan ons koloniaal gouvernement. Te regt zegt
dunkt mij van Lennep: gij ziet altijd maar éénen kant.
Laat ons eens zien welke is de toestand en hoogte van ontwikkeling der
maatschappij op Java. Mij dunkt er is veel overeenkomst met die bij ons bestond
vóór de kruistochten, vóór de opkomst der steden. Toen waren edelen van allerlei
rang en geestelijken de bezitters van bijna alle magt en aanzien, het volk was taillable
et corvéable à merci, waaraan slechts het gewone regt en ook bijzondere toestanden
eenige beperking maakten. De pelgrims naar Jeruzalem en andere heilige plaatsen
kan men het best vergelijken met de tegenwoordige Hadji's van Java, die naar Arabie
of in Indostan naar Jaggernaut trekken. Eigenhoorigen van allerlei graad waren met
slaafsche vrees voor hunne meesters en de geestelijkheid vervuld even als thans de
Javaan, met het verschil alleen, dat de verscheidenheid van ras hier geven kan.
Indien nu in dien tijd een volk had bestaan, zoo ontwikkeld als het onze
tegenwoordig is, en dat had dan door welke middelen ook, zich in het bezit weten te
stellen van het land van middel-eeuwsche beschaving, wat zoude het anders hebben
kunnen doen dan wij tegenwoordig doen, om zich in het rustig bezit te handhaven?
Maar neem het eens anders, men ware woedend geworden over de verdrukkingen
en kwellingen, door adel en geestelijkheid aan de groote massa gedaan, men had die
met kracht bestreden. Adel en geestelijkheid waren opgestaan en het volk gewoon
om voor hen te kruipen, had zich niet bij zijne beschermers gevoegd, omdat het hen
niet begrepen had. De beschavende natie ware verjaagd en de barbaarschheid ware
voor het oogenblik nog vreeselijker geworden.
De toestand van Java en der maatschappij aldaar, kan dunkt mij best met die van
vroegeren tijd bij ons vergeleken worden. Sedert eeu-
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wen zijn de goede Javanen verdrukt geweest door priesters en hoofden. Hunne tweede
natuur is geworden slaafsche onderdanigheid en onderworpenheid aan die groote
heeren. Eerst als zij tot wanhoop en razernij gedreven worden, verzetten zij zich en
plegen zoo als gij te regt zegt, een zelfmoord in gemeenschap. Wat kan ons bestuur
daar nu tegen doen? Mij dunkt den Javaan zedelijk en verstandelijk zoo veel mogelijk
ontwikkelen en de op hem drukkende lasten zoo veel mogelijk verligten. Geschiedt
dit in de laatste jaren dan niet? zijn niet eene menigte corvéen, de passer-regten, het
binnenlandsche pas-stelsel, de cultuur-procenten enz. afgeschaft? Doet de regering
ook niets voor gezondheid en verstandsontwikkeling van den inlander? Belemmert
zij ook het onderwijs? Ik geloof dat het onmogelijk is den Javaan plotseling van alle
verdrukking te verlossen en tot de vrijheid te brengen, die wij hier genieten. Er moet
een overgangstijdperk zijn; dat heeft de geschiedenis van alle volken geleerd. Uw
eigen verhaal op het congres van den ongelukkigen Javaan, die zich vrijwillig door
zijn Heer liet doodsteken en hemzelven de kris toereikte in plaats van, zoo als de
domste Drenthsche boer zou doen, op den loop gaan, is een sprekend bewijs van
zijne weinige ontwikkeling. Eene regering kan een volk niet, ook met den besten
wil, van alle verdrukking verlossen als het zelf niet medewerkt.
Ik herinner hier slechts aan de hervormingen, die Keizer Jozef de tweede op het
laatst der vorige eeuw wilde invoeren, meerendeels goed voorwaar, maar die afstuitten
op de onmogelijkheid om eene domme menigte in eens op bevel verstandig te maken.
Geene regering, hoe magtig ook, kan dat. De geschiedenis levert daarvan overvloedige
bewijzen.
Men zoude den oorlog kunnen verklaren aan alle regenten en bloedzuigers van
den Javaan en ze allen vernietigen; er zouden slechts anderen verrijzen, zoo als na
het schrikbewind in Frankrijk een nieuwe adel onder Napoleon den ouden
gedecimeerden verving.
Bij deze korte aanmerkingen heb ik te voegen de betuiging mijner innige
hoogachting aan den edelen Multatuli.
AMSTERDAM, 17 November 1865.
A.L.B.

[30 november 1865
Advertentie inzake de Bloemlezing]
Ongeveer 30 november 1865
Advertentie in De Omnibus, nr. 8. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
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Multatuli. - bloemlezing.
Weinige WERKJES zijn in Nederland verschenen, die zoozeer als de BLOEMLEZING
uit de Werken van MULTATULI uitmunten door Inhoud en Uitvoering. Op 300
bladzijden, in Twee Kleuren, op zwaar Papier, met de grootste zorg gedrukt, worden
in deze bundel BLOEMEN aangeboden uit de Werken van een Schrijver, wiens
buitengewone begaafdheden algemeen worden erkend. Een beter Feestgeschenk aan
een DAME zou men bezwaarlijk vinden, vooral wanneer men iets zoekt voor eene
Dame van Smaak. - De prijs is gesteld op f 2.75. Het BOEKJE is verkrijgbaar bij den
Uitgever, de Firma R.C. MEIJER, Kalverstraat, E 246, te Amsterdam, en bij de
voornaamste Boekhandelaren in Nederland.

[1 december 1865
Multatuli bezoekt de Salon van Duport: de klap]
1 december 1865
Multatuli bezoekt de Salon van Duport in de Nes, waar de familie Hubert Sauvlet
vaudeville-programma's ten tonele brengt met Pauline Sauvlet-Zerr als primadonna.
Tijdens een muziekloos gedeelte wordt Multatuli, die op de voorste rij zit met de
jonge Sauvlet naast zich, bij zonder geërgerd door enkele aanwezigen achter hem
die zich schamper vrolijk maken over de hoofdrolspeelster; hij staat op en geeft
zonder veel commentaar een zekere Jacob Jacobs een klap in het gezicht en daarna
diens te hulp schietende vriend Jesaja de Vries eveneens. (zie 17 januari 1866).
Kort na dit voorval en blijkbaar vóor hij wist dat er een rechtszaak van kwam,
heeft Multatuli Idee 538 geschreven (VW III, blz. 375-378). Ook anderen hebben,
uit hun herinnering, dit incident en de verwarring die erop volgde gereconstrueerd,
niet zonder tegenstrijdigheden. Een samenvatting vindt men bij P. Spigt: De
ballingschap van Multatuli (Laren 1954) blz. 24-38, herdrukt in zijn bundel: Keurig
in de kontramine (Amsterdam 1975) blz. 56-69.

[5 december 1865
Advertentie inzake de klap]
5 december 1865
Advertentie van Multatuli, opgenomen in het Algemeen Handelsblad van dinsdag
5 december. (Knipsel M.M.)
Dit bericht is ook te vinden in de Asmodée van 7 december.
Men vraagt mij van vele zijden wat er toch geschied is bij de toneelvoorstelling van
Vrijdag avond in den Salon van den heer DUPORT. Ik heb oorvegen gegeven aan
eenige heeren, die zich voor tien stui-
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vers entree 't regt aanmatigden ZEER VERDIENSTELIJKE artisten te beschimpen.
Daar 't mij verveelt dikwijls 'tzelfde te zeggen of te schrijven, plaats ik deze
eenvoudige verklaring in de Courant.
Overigens is 't mij een waar genoegen hier bij te voegen, dat deze nieuwe manier
van bewijsvoering mij zeer goed bevallen is. Na allerlei oratorise, poëtise en rhetorise
vormen te hebben uitgeput (altijd even ‘mooi’ natuurlijk) denk ik er ernstig aan ze
eens eindelijk toe te passen op ‘schelmen in ruste.’
MULTATULI.
AMSTERDAM, 4 December 1865.

[5 december 1865
Proces-verbaal inzake de klap]
5 december 1865
Proces-verbaal inzake de klap van 1 december. Dit proces-verbaal, vermeld in de
officiële stukken van het proces op 17 januari 1860, is niet teruggevonden. Voor de
inhoud ervan worde verwezen naar de getuigenverklaringen op 17 januari 1866.

[11 december 1865
Brief van Multatuli aan Tine]
Waarschijnlijk 11 december 1865
Brief van Multatuli aan Tine. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven. Het
vervolg, indien dit er geweest is, ontbreekt. (M.M.)
Maandag morgen lieve tine, gister by Koning las ik je briefje aan Edu en 't trof my
zo dat je klaagde over zyn lui schryven, vooral daar ik hem in zoverre moet
verontschuldigen dat hy den dag na St Nicolaas een brief voor je by my heeft gebragt,
dien ik heb laten liggen omdat ik er hem over spreken wou in verband met al de
opmerkingen die ik den laatsten tyd heb gemaakt over zyn karakter, een punt dat my
sedert enigen tyd zeer heeft beziggehouden, zo zelfs dat het my hinderde in 't bedenken
van andere dingen.
Daar jyzelf Edu zo lang alleen hebt gehad zal je alles wat ik je te zeggen heb wel
weten schoon 't goed is dat je 't ook eens van een anderen kant hoort. Ik houd dol
van 't kind en moet bekennen dat hy by my alleen zynde allerliefst is, gezeggelyk,
vriendelyk gezellig, in een woord beminnelyk. Maar wel had ik opgemerkt dat i
terstond veranderde als er anderen by waren: 't spreekt vanzelf dat ik gedurig aan
Siet vraagde hoe hy 't maakte met leeren, met gehoorzamen &c. Welnu, weldra bleek
my dat hy, als ik er niet by ben, een geheel an-
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der kind was. Hy is dan vry brutaal, lastig en ongezeggelyk. Vooral klaagde Siet
over 't verschil in zyn spreken over my als ik er niet was, en tot my als ik er ben.
Daar ik Edu altyd zo hartelyk behandel, heb ik haar eenmaal by zo'n gelegenheid
zien schreien over 't weinige wat hy er van voelt. Reeds voor 14 dagen werd dit
onderwerp ter spraak gebragt en sedert dien tyd let ik er byzonder op en moet
bekennen dat ik er verdriet van heb. Als ik er niet by ben zegt hy ronduit dat i niets
om my geeft, en dit is te meer ergerlyk omdat hy en ik zo byzonder fideel zyn als
we alleen wandelen of alsi op myn kamer is. t Is pure valsheid. Sedert enigen tyd
heb ik Siet gezegd eens niet te spreken over jou en nonni. Welnu dan noemt hy je
naam niet. De hoofdtrek is onverschilligheid omtrent alles wat niet direct hem wat
geeft. Voor een koekje of pleiziertje mits ogenblikkelyk, is hy onder een hoed te
vangen, maar zonder zo iets wordt hy door niets geroerd. Je begrypt hoe ik geleden
heb onder al deze opmerkingen. Bygaanden brief hield ik achter omdat ik hem spreken
wilde over die doorgehaalde regels. (Zy waren doorgehaald voor ik den brief kreeg,
ik meen op 'n opmerking van Sietske) Let eens op hoe zyn plomp égoisme zich in
die regels openbaart. Hy vraagt of je hem wat zenden wil tegen nieuwjaar, want hy
is bedroefd dat hy tegen dien tyd niet by je wezen zal. Z'n bedroefdheid komt voor
den dag by de berekening of i wel wat krygen zal! Maar overigens kan ik je verzekeren
dat hy nooit blyk geeft van 't minste verlangen. Zyn koelheid gaat zo ver dat zelf
Mevr. K. er zich aan ergert. Dien laasten brief van jou die zo touchant hartelyk is,
heeft hy gelezen zonder de minste aandoening. Ook jegens my is hy zo onverschillig.
Als hy (eens of 2 maal in de week) by my komt om zamen te eten, wat voor my altijd
zo'n groot genoegen is, dan komt hy zo hartelyk binnen. Zyn dag Dek hoor ik zo
graag. Welnu toch weet ik dat hy alles behalve lief over my spreekt en volstrekt geen
blyk geeft van gaarne by my te zyn. David is (over 't geheel genomen) een lief kind
en is voor Edu een aardig vrindje. Zo schynt het als ze zamen zyn. Maar tegen my
zegt Edu dat David zo'n nare jongen is. De opmerkingen die ik over Edu's karakter
gemaakt heb, zyn allerdroevigst. Zo vertelde hy onlangs (Mimi was er by en kan 't
je dus uitvoeriger vertellen) dat hy (Edu) aan David iets verteld had (dat dan volgens
hem niet eens waar was, verbeelje: een vrystertjes geschiedenis) om David te moveren
ook iets dergelyks te vertellen ten einde dan door 't al of niet geheim houden
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daarvan David in z'n magt te hebben!
't Gaat zeker je begrip te boven! 't myne ook!
Nu zal je zeggen: in dat vertellen ligt opregtheid! ‘Neen, want hy vertelt zo iets
aan my over anderen, maar aan anderen spreekt hy heel onlief over my. Hy bluft er
puur op dat i om niets geeft. Dikwyls heb ik er met hem over gesproken hoe moeielyk
wy 't hadden, hoe lief 't was van de familie K hem zo te ontvangen, hoe hy nu van
zyn kant zyn best moest doen om niet lastig te wezen en goed te leeren &c. Dan hoort
hy alles zeer goed aan en antwoordt lief. Maar hy geeft er niets om. Hy zelf heeft
gezegd: ‘Och, Dek had een bui van zaniken, dan zeg ik maar: ja, ja - maar 't gaat het
ene oor in, 't andere uit!’
Lang heb ik nagedacht wat er aan te doen is, maar ik ben tot het besluit gekomen
niets byzonders te doen. Onlangs was ik een paar dagen koel tegen hem. Hy heeft
er geen notitie van genomen en deed net ofi 't niet merkte.
Zeker zal je in je hart party willen trekken voor 't kind. Ik ook! want in weerwil,
van alles houd ik dol van 't kind maar juist daarom grieft het zo. 't Is onmogelyk meer
hartelykheid te geven dan ik hem geef, en dat beantwoordt hy ook op 't ogenblik zelf,
maar pas weer van my af, is hy koel en zelfs vyandig. 't Is alsofi 't maar doet om op
de gemakkelykste wys vrede te houden.
In 't leren is hy voor Siet een waar kruis. Onoplettend, knorrig, weêrspannig en
onverschillig. Dit laaste (onverschilligheid) bekent hy dan ook zelf. Hy heeft dan
ook op de school te Brussel bitter weinig geleerd en 't verwondert my niets. Want
nu al heeft Siet zo'n moeite om iets van hem gedaan te krygen schoon zy maar 3
leerlingen heeft, hoe moet het gaan waar er meer zyn? Als een staaltje van z'n frans
kan je zyn brieven zien. Onlangs vraagde hy hoe oud Theodoor was? Ik zei: dix sept
ans.
-Hé, je l'avais vu pour vingt!
Nu vraag ik je! Ik wou liever dat i geen woord frans verstond dan zo!
Dit alles (gevoegd by de andere moeielykheden) hebben my ernstig doen denken
hem geheel onder my te nemen. Aan liefde mag 't hem niet ontbreken, nu dat zou
hy van my hebben, maar tevens zie ik in dat er een stevig opzigt over hem nodig is.
Het beetje dat hy (zeer mechanies en zonder 't minste gevoel!) op de viool geleerd
heeft, is
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een gevolg van de strenge tucht van Mr de Witt. Wat er aan zyn karakter moet gedaan
worden, weet ik niet (ik denk niets dan voortdurend zachte behandeling) maar als
hy dan eindelyk iets leren zal moet het streng of altans methodies worden aangepakt.
Daarover heb ik nu sedert weken al zitten tobben. Ik heb ernstig in beraad gestaan
naar Brussel te gaan en hem meê te nemen, maar ik ben daarin verhinderd door
velerlei dingen. Dat begryp je wel. - Wat zyn plomp egoisme aangaat, moetje niet
zeggen: och zo zyn alle kinderen, of: zo zyn alle mensen!’ Dat is niet waar. Alle
mensen zyn (teregt) eigen belang zoekend, maar... er zyn graden, en je zult erkennen
dat er een groot verschil is tussen gepast zorgen voor zich zelf en zo'n platte
geinteresseerdheid als Edu regeert. En zeg nu niet dat het by hem niet erger is dan
by anderen, dat het maar meer blykt, wyl-i opregter is. Dat is niet waar. Hy is juist
niet opregt want by my is hy schynbaar zeer lief. Wel is er iets doms in zyn
gekunsteldheid, daar hy toch zou kunnen berekenen dat ik te weten kom hoe hy over
my spreekt als ik er niet by ben, maar opregtheid is anders!
En nooit te spreken over jou!
Denk toch niet dat ik 't kind bezwaar. Ik lyd er genoeg onder en wou niets liever
dan hem vry spreken. Maar 't kan niet. De staaltjes zyn curieus. Vóór St Nikolaas
had hy gevraagd of hy veel lekkers zou krygen? Mevrouw Koning zeide: ‘Wel zeker,
even goed als de anderen. Maar later vraagde hy aan Siet: of hy zyn lekkers niet apart
mogt hebben? Siet zei dat ze dacht dat alles gemeen eigendom zou zyn en vraagde
waarom hy zo gesteld was op afscheiding: Och zei hy als ik dan weer naar Brussel
ga...
(Siet dacht dat hy 't dan aan jou of non wou geven)
- dan eet ik 't op in de spoor!
Heb je daar begrip van?
Toen ik hem onlangs vertelde van een doekspeld dien ik had gevonden en
teruggebragt aan den eigenaar, zei hy: dat had ik niet gedaan, ik zou hem verkocht
hebben dan had ik 't geld gehad!
Is 't niet bitter? Maar dat was opregt ten minste! Minder opregt was hy onlangs.
Ik zei hem dat ik hem altyd geloven zou en nooit anderen vragen. Daarop bedankte
hy my (dankje wel, Dek!) Dat klonk lief, niet waar? Welnu, toch had hy me op
datzelfde ogenblik niet de waarheid gezegd. Is 't niet verdrietig?
Ik ben zeer ingenomen met Mevr. K. en Siet in deze zaak. Zy name-
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lyk (Eduard waarnemende buiten myn tegenwoordigheid) hadden 't verschil kunnen
opmerken en meenden my te moeten opmerkzaam maken. Niet wetende hoe ik 't zou
opnemen was daartoe zekere moed nodig. Zy wisten hoe dol ik op Edu gesteld was
en vreesden een beetje dat ik niets nadeligs over hem zou kunnen aanhoren. Nu dat
is haar meêgevallen. Ik was dankbaar voor den wenk en lette zelf op. Daarna heb ik
alles bewaarheid gevonden.
Gister had ik by Koning gegeten. Om 10 uur ging Edu naar bed en 5 minuten
daarna ging ik hem goeden nacht zeggen. Toen was hy lief als altoos, wanneer ik
dat doe. Maar 't was my een angel in 't hart dat ik er niet op rekenen kan. Nonni is
hartelyker hoor ik. Ik hoop het! Ik verlang naar 't lieve kind. Wees niet bang dat ik
hard voor Edu zal wezen. Integendeel. Als er iets te winnen valt moet het door liefde
wezen. Maar wel is 't bitter dat hy tot nog toe die liefde (en de jouwe vooral) zo
weinig op prys stelt.Van middag kreeg ik een brief van Mimi. 't Speet me dat er niets van jou by was.
Maar ik begryp wel hoe 't je verveelt niets te schryven dan tobben. My ook! Hoe en
wat ik doen zal weet ik nog niet.

[16 december 1865
Brief van Multatuli aan Tine]
Waarschijnlijk 16 december 1865
Brief van Multatuli aan Tine. Enkel velletje postpapier, tot driekwart van de
keerzijde beschreven. (M.M.)
H: Homburg.
Zaterdag
Lieve beste tine, ik heb je briefje aan Edu met de kleine briefjes van nonni, en je
paar woordjes aan my. Och ik begryp datje moedeloos bent. t is al te erg. Ik heb een
vry onaangename brief van Willême. Wat zal ik hem antwoorden? t eenige antwoord
is geld. Mogt hy je vragen zeg hem dat. A quoi bon des letteres et des paroles, c'est
de l'argent qu'il lui faut, et je fais le possible pour en avoir. Du reste, je ne vois pas
trop à quoi bon m'ecrire des lettres si désagreables. S'il est humainement possible,
j'enverrai bien de l'argent sans cela, et s'il m'est impossible d'en avoir, les reproches
et des lettres désagreables ne mettront pas mon esprit dans la disposition nécessaire
pour trouver moyen. etc. Enfin! Alles is bitter. Ons lyden is vreesselyk. Ik zou tot
het ergste in staat zyn als ik maar inzag dat er kans op hulp was. Dolligheden te doen
à pure perte is nonsens. Mogt Mimi geld ont-
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vangen, dan weêr naar H! Ik wou dat het kon, want al blyft er altyd kans op
tegenspoed, hierblyvende is de tegenspoed zeker.
Ik ben weer geheel wel, en ook myn keel is veel beter. Ik heb my volstrekt niet
gemenageerd voor togt of kou.
Gisteravend ben ik by Edu geweest. Ik vind hem zoo lief als ik er by ben, en 't
grieft me zoo dat hy zoo anders is als ik er niet ben. Ook over jou spreekt hy zelden
of nooit als ik er niet ben. Dàn wel soms, maar blykbaar om my intenemen. Mevrouw
Koning die anders veel van hem houdt vindt het naar zoo weinig gevoel hy toont.
Hy is voor niets vatbaar dan voor ogenblikkelyk genot. En was hy nog maar opregt,
maar dat is hy niet. Als hy by me komt is hy innig lief en hartelyk, welnu toch weet
ik dat hy nooit lust heeft om by my te komen en altyd moet gepersuadeerd worden.
Alleen als hy zeker is dat i met my kan eten, gaat het wat makkelyker. Ik durf zeggen
dat ik altyd goed en zacht voor hem ben en toch spreekt hy ellendig over my. Het
grieft my vreesselyk. Mevrouw Koning trekt het zich aan en was gister bedroefd by
de gedachte dat Edu my altyd zou verloochenen.
Siet heeft sedert eenigen tyd expres hem niet aangezet om aan je te schryven, en
dan is er in hemzelf geen schyn van lust daartoe. Het doet my zoo bitter leed. Ik houd
zoo dol van hem en doe 't mogelyke om hem pleizier te doen, maar waarlyk er is iets
vals in de wyze waarop hy tegen my is in myn byzyn. Ik weet niet hoe ik 't anders
noemen moet. Maar ik zal voortgaan hartelyk voor hem te zyn, want ik zou niet
anders kunnen.
Ik bedank non wel voor haar lieve teekeningetjes. Ik verlang zoo naar 't lieve kind.
O God en naar verandering in 't geheel.
Ik zal je Willèmes brief maar zenden, dan weet je hoe zy schryven - Och nee,
waartoe? Hy is niet tevreden met den wissel en vraagt geld. Ziedaar alles. Het geld
dat hy nu speciaal vraagt is de fr 200 die hy zegt avoir prêtées! Ik vind Mimi kon
evengoed het geld terug vragen dat zy hem heeft geleend. Enfin, 't is bitter. Ik heb
vreesselyk met je te doen. Mogt Mimi geld ontvangen dan heb ik wel wat hoop. Ik
zal my inspannen tot het onmogelyke. Je begrypt dat ik liever wou gaan met meer,
en ik zal zien wat by elkaêr te krygen. Ik kan je niet zeggen hoe ik aan je denk, en
hoe bitter. Ik zou voor niets staan als ik uitkomst zag, maar ik kan toch geen dolheid
doen zonder nut, of zonder kans?
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Dag lieve beste tine, ik zelf ben byna moedeloos en toch weet ik niet anders dan te
zeggen houd moed! Maar dat zeg ik tegen myzelf ook. Gelukkig ben ik weer geheel
wel. Over die dagvaarding inquiéteer ik my niet. Ik denk een kleine boete. Dag beste
tine arme tine, dag nonni. Morgen ga ik by de Konings eten. Maar Edu heeft je brief
al. Ik heb hem Siet meêgegeven die vandaag met Dina by my kwam. Ik moet de
familie Koning pryzen, waarachtig. Zie je al schieten ze my nu geen duizenden of
één duizend voor, ze doen toch veel voor ons! Want waar zou Edutje zoo opgenomen
worden? Toch wou ik dat het niet hoefde, en dat we by elkaêr konden komen. Ja,
dat spreekt vanzelf. Ik peins me gek.
Dag tineke kus onze lieve non.

[29 december 1865
Brief van Multatuli aan Tine]
29 en 30 december 1865
Brief van Multatuli aan Tine. Dubbel velletje postpapier, tot bovenaan blz. 4
beschreven. (M.M.)
De datering is verwarringwekkend: alleen in 1864 en 1870 was 30 december een
vrijdag, en deze jaren komen om andere redenen niet in aanmerking. Het schrift
maakt echter de indruk, dat Vrydag avend eerst geschreven is, en 30 Decr later,
waarschijnlijk dus de volgende ochtend.
De grafische voorstelling, op blz. 2 van de brief, staat verticaal, met de
commentaren deels horizontaal, deels verticaal ernaast. Om typografische reden is
deze grafiek horizontaal afgedrukt met toevoeging van de romeinse cijfers I, II en
III terwille van de verwijzing naar de uitleg. In de tekst zijn de woorden Regts en
links gewijzigd in Boven en onder.
30 Decr Vrydag avend lieve beste tineke, Hoerah, de 3de fr 100 ligt voor je klaar en
vertrekt morgen. Mimi heeft je getelegrafeerd van Homburg. De fr 100 die wy je
gister telegrafeerden zyn pas van ochend vertrokken omdat ik gister avend bang was
onaangeteekend te verzenden. (Wy hebben nog geen berigt van je, ik denk morgen
ochend. Van avend thuis komende van H. was de post gesloten. Nu zend ik morgen
vroeg naar de post want wy verlangen naar tyding).
Nu 't verslag van dezen dag. Verbeelje dat wy gister nacht, misschien van agitatie,
eerst 3 uur naar bed gingen en toen nog niet konden slapen. Wy hebben hier een
grote kamer met twee zeer smalle bedden. Nu toch hielden wy elkaêr door hoesten
en praten uit den slaap. En
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toen wy van morgen wakker werden, was 't... 12 uur!
Maar dat was niets, want ons werk eist niet veel tyd. Integendeel, te lang te
Homburg zyn, zou verkeerd wezen. Wy gingen dus pas 4 uur daarheen. De afspraak
was eerst driemaal de manche doen van fr 100. Maar by nader inzien besloten wy
liever 2 maal van fr 120. Nu dat heeft Mimi stipt uitgevoerd, en ditmaal makkelyk.
Niet, als gister, met moeite. Maar wy hadden bestemd de te winnen fr 240 te gebruiken
zóó:
verhooging van ons kapitaal

fr 100

Uitgaven kleeren logement

140

En jy dezen dag niets. Maar Mimi stelde fr 100
voor, toen zy haar werk afhad, anders te
verdeelen, nam: kapitaal
jy

100

Huishouden

40.

En dat werd met gejuich vastgesteld. Toen naar den telegraaf. Je begrypt wat een
pret het was je dat te telegraferen, en wy verheugden ons den heelen avend met het
vooruitzigt je te schryven, en met de gedachte dat je nu al weet van de 3e bezending.
Mimi schryft je ook. Ze heeft van avend niet zooveel te rekenen omdat haar twee
manches zoo buitengewoon makkelyk zyn gegaan. 't Is aardig zoals zy haar gedaan
werk (alles genoteerd) nagaat. Nu zal ik je eens laten kyken wat zoo'n manche is, en
hoe taai het wezen kan. Die lyntjes beduiden louis d'or. De zwarte dikke streep is 't
punt van beginnen. Boven is winnen, onder is verlies. Het is dan afgesproken hoe
ze spelen moet, om aan de goede zyde te komen en als zy dan is waar ze wezen moet
is de manche uit.
Ik vind dit zoo'n aardige aanschouwelyke voorstelling maar je begrypt hoe 'n
spanning 't geeft als de chance lang aan de verkeerde zy is. Dan hoort er vastheid toe
om ferm doortegaan. Mimi heeft zich gehouden als een oud konyn, je weet (Style
Edouard)
I. Voorbeelden van manches die makkelyk gegaan zyn, zoals van daag en de eerste
van gister.
II. Voorbeeld van een moeielyke manche. Je ziet dat ze op a 13 louis d'or achteruit
was. Dan hoort er stiptheid en flinkheid toe om door te gaan. Maar dat was erger nog
in de volgende, nam: de 2e manche van gister. Ik schreef je gister dat die zoo taai
was, Zie hier:
III. Je ziet, op b was zy 21 lyntjes d.i. 21 louis d'or achteruit. En haar
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kapitaal was maar 30! Om op 6 winst te komen moest zy 27 inhalen met 9 stukjes!
Is dat niet aardig dat het gelukt is? En zie eens hoe lang zy heeft moeten tobben aan
de verliezende kant! Maar vandaag waren de twee manches zeer makkelyk.

Je begrypt van hoeveel belang 't is het kapitaal te verhogen, om groter afwyking te
kunnen uithouden. Wy hebben nu fr 700 dat is 35 louis d'or (buiten de fr 100 die jy
nu krygt, het terug reis geld, logement &c.) Je zult bekennen dat wy goed
administreren.
Nu is 't plan morgen niet aan jou te zenden, maar 't kapitaal te verhoogen. Eerst
als er 100 louis d'or zyn, wordt de mise verhoogd, en dan zal alles spoediger gaan.De hele zaak heeft iets toverachtigs, en al was 't dat we eindelyk sprongen, dan
moet ik toch zeggen dat de zaak meer solide is dan 't speculeren op regt of gevoel
&c in Holland. t Is aardig zoo'n leven zonder zorg voor kleinigheden, want je begrypt
dat guldens of franken nu niets tot de zaak doen. Als 't goed gaat marcheert alles
toch, en zoo niet dan ligt hem de fout niet in zilver. En onze stipte orde in de vertering
geeft zoo'n kalmte. Het logementsgeld ligt altyd gereed. Van morgen na 't ontbyt
was alles weêr afgerekend. En onze sansgêne! Van avend in de spoor waren wy
alleen in de waggon. Mimi ging op den grond zitten op de warme lange stoof. Gister
en eergister hebben wy te H. gedineerd aan table d'hôte, maar vandaag zoo laat
vertrokken zynde wilden wy tydig hier terug zyn met de
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spoor van zeven uur. Anders hadden we tot 10 moeten wachten, en dat is
onaangenaam. Want als de stipt voorgenomen manches afgeloopen zyn is 't niet goed
dáár te blyven. Hier zyn wy in andere atmosfeer, en dat is nodig.
Ik verlang erg naar tyding van je. Je moest wel wachten met schryven maar nu zal
er morgen een brief zyn in antwoord op de eerste 100 fr. Ook verlang ik zoo iets van
Edu en Nonni te horen. O, als alles goed gaat, stel ik my zooveel genoegen voor!
Vooral als wy wat hoger kunnen gaan, want nu met de kleine middelen gaat het zoo
langzaam.Ik heb Mimi's brief gelezen en ik heb zoo gelachen om haar beschryving van
sommige straten, van onder wyder dan van boven. Dat komt door de inspringende
verdiepingen van sommige oude huizen, zooals je op myn fraaie teekening kunt zien.
Er zyn in deze stad veel krotten. En de winkels zyn er ook ver beneden Amsterdam.
- t is zoo aardig zoo dapper als Mimi op haar veroveringen los rukte. Zy gaat met
moed binnen, en is tot nog toe altyd vrolyk er uit gekomen. Er is veel goeds in onze
methode, toch ben ik niet geheel tevreden en bedenk beter. Je zal zeggen 't kan niet
beter dan tot nog toe. Ja, maar 't kan tegenslaan en ik wou de kans op ongeluk minder
maken. Mimi heeft zoo'n ambitie in de kansrekeningen, ze zit gedurig alles
naterekenen. Och, als 't zoo goed gaat, is alles pleizierig! Wat het ons een genot geeft
je goed te telegraferen, kan ik je niet zeggen. t Is dan of 't nog eens gewonnen is.
Lieve als we je s avends telegraferen dat er weêr een voor je is, beduidt dat altyd den
volgenden morgen expedieren, om 't aanteekenen.Zaterdag morgen 9 uur
Nog geen brief van je. Maar wy denken na elven. We gaan uit om geld te wisselen
en hier intesluiten. dag beste kind. houd je goed. Wy ook zoo dapper als we kunnen.
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Het jaar 1866
Multatuli's vertrek naar Duitsland op 17 januari was te goed voorbereid om te kunnen
doorgaan voor een spontaan gebaar uit weerzin tegen de trage rechtshandeling. Het
had andere grond. Het hele najaar van 1865 was zijn gezin ontredderd geweest: Tine
met Nonnie in Brussel, armer en wanhopiger dan ooit, Edu maand na maand bij de
familie Koning in Amsterdam, Mimi na haar Arnhemse maanden weer in Brussel,
hijzelf op de zolderkamer bij d'Ablaing door wie hij zich bedrogen voelde en voor
wie hij dus niet kon werken. Hij had dag en nacht zitten rekenen en was er nu zeker
van, de feilloze methode te hebben gevonden om fortuin te maken bij de speelbank.
Op eenmaal zou er uitkomst zijn voor allen. Omstreeks Nieuwjaar had zijn methode
het voorlopige bewijs van haar bruikbaarheid geleverd; nu zou het definitieve bewijs
volgen. In Keulen ontmoette hij Mimi, met enig geld; vandaar gingen ze naar
Frankfort. Voorlopig intrek nemende in een hotel, zond hij Mimi met stipte instructies
naar het casino in Homburg. Aanvankelijk opnieuw winstgevend, bleek de methode
opeens zo catastrofaal dat hun laatste geld erbij inschoot.
Opgejaagd door schuldeisers waaronder haar hospita, vluchtte Tine met Nonnie
op 30 maart uit Brussel en vond onderdak op de zolder bij d'Ablaing. Deze voorzag
dat de kosten nog zouden stijgen zonder kans op betaling en trachtte Multatuli ertoe
te bewegen kopij te leveren voor zijn blaadje, de Omnibus. Beter bewijs dat deze
twee geestverwanten niets van elkaar begrepen hebben, is nauwelijks denkbaar. In
Multatuli's ogen was het een ronduit oneerbaar voorstel dat dan ook voorgoed
onbeantwoord bleef en hem over zijn uitgever en vroegere vriend deed spreken als
‘een canaille, een echte smous.’
Het werd Tine al gauw duidelijk dat Multatuli in Duitsland niet bij machte was
haar te helpen en door het vonnis belet werd naar Holland terug te keren. Buiten hem
om begon zij plannen te maken
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voor haar toekomst en voor het eerst organiseerde zij haar eigen ondersteuning. Tien
jaar na Lebak wilde zij het liefst naar Java terug; ook zij leefde in illusies en had de
overtocht vrijwel voor elkaar. Maar het benodigde bedrag kwam te traag binnen.
Toen smeekte zij haar italiaanse vriendin Stéphanie Omboni-Etzerodt haar een
uitnodiging te sturen en reisgeld erbij. Tegenover Multatuli moest het de schijn
hebben van een echte invitatie. Intussen had Van Vloten een circulaire opgesteld die,
mede door enkele vrienden ondertekend, bedoeld was om Tines ergste nood te lenigen.
Ook Potgieter hielp. Waarschijnlijk is de circulaire maar in beperkte kring verspreid,
misschien heeft het italiaanse plan de actie doorkruist. Op 1 juli vertrok Tine met de
beide kinderen naar Milaan. Ze had precies drie maanden bij d'Ablaing gewoond,
en ook jegens haar was zijn stemming nu grondig bedorven. De opmerkingen in zijn
correspondentie met derden worden steeds venijniger, er vallen woorden als
uitgezogen en opgelicht, in het laatst van '66 noemt hij Multatuli en Tine zelfs ‘een
rechte zigeunertroep’ en tracht hij de destijds met zoveel gretigheid opgekochte
auteursrechten weer van de hand te doen.
De zomer van '66 is een dieptepunt in Multatuli's leven, maar ook een keerpunt.
Het vertrek van Tine naar Milaan, buiten hem om, werd als negatieve ervaring nog
overtroffen door de circulaire waarin hij door Van Vloten behandeld werd als een
onmaatschappelijk artiest die niet kon omgaan met geld. Positief was het samenleven
met Mimi, nu voorgoed. Maar bovendien: er was een oorlog uitgebroken tussen
Pruisen en Oostenrijk, en zij zaten daar dicht bij, in de ‘reichsunmittelbare’ stad
Frankfort zelfs te dicht; midden juni vestigden zij zich in Koblenz. Zijn oude voorkeur
voor Napoleon boven Rousseau, voor de daad boven het woord, voor helden boven
geachte afgevaardigden, richtte zich nu op Bismarck, hoe weinig die ook leek op een
bewonderde vrijbuiter als Garibaldi. De kaart van Duitsland met een paar dozijn
staten, staatjes en vrije steden, was een legpuzzel, erger: een anachronisme, en
Bismarck was doeltreffend bezig daar het zwaard in te zetten. Daar koning Willem
III tevens groothertog was van Luxemburg en dit land lid was van de Duitse Bond,
had ook Nederland belang bij de gang van zaken in Duitsland. Daarvan profiteerde
Multatuli toen hij op voorstel van Busken Huet correspondent werd van de Opregte
Haarlemsche
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Courant, daarvan profiteerde vooral die krant toen ze Multatuli als medewerker
verkreeg. Waren het aanvankelijk losse bijdragen tegen een vergoeding van vijftig
gulden per maand, later werd het een vast verband maar tegen gehalveerd honorarium.
Hoe vaak er ook over de Van-den-Rijntjes is geschreven, ze zijn tot nu toe nooit
herdrukt. Wie ze leest zoals ze in dit deel en in het volgende volledig en onverkort
worden opgenomen, vindt allereerst nieuwsberichten ‘droog als grutte’, waarvan
Multatuli zich niet kon voorstellen dat men er ook maar iets voor overhad. Al gauw
echter merkt men de korte flitsen van zijn sarkastische commentaar, en deze worden
feller en veelvuldiger tot hij zich tenslotte een vrijbrief verschaft in de gefingeerde
Mainzer Beobachter. Het maandelijkse bedrag, hoe krenterig en armetierig ook,
verschafte hun bestaan een vaste basis, voor het eerst na járen. Belangrijker nog was
dat het werk hem verplichtte tot aandacht voor de dagelijkse gang van zaken en tot
geregelde arbeid. En de noodzaak van uiterste eenvoud van stijl betekende voor zijn
meesterschap eerder een inspirerende uitdaging dan een rem. Hij ging van dit werk
houden, het kwam, hoe anoniem ook, zijn zelfgevoel ten goede. Maar liever dan in
Koblenz had hij in Parijs willen zijn, de stad van de internationale tentoonstelling,
méer dan dat: het centrum van de westeuropese wereldpolitiek.
De bijdragen Van den Rijn en de daarmee gepaard gaande briefwisseling tussen
Multatuli en Huet winnen nog aan belang, doordat twee andere informatiebronnen
opgehouden hebben te bestaan: er zijn geen brieven meer van Multatuli aan Mimi,
er zijn geen brieven meer van Tine aan Stéphanie. Een bijzonder belangrijk biografisch
gegeven is Multatuli's hernieuwde poging tot voortzetting van zijn koloniale loopbaan:
de zakelijk gestelde maar niettemin waarschijnlijk onbeantwoord gebleven brief van
19 september aan de nieuwbenoemde gouverneur-generaal, Mr. P. Mijer. Hoe had
deze ook kúnnen ingaan op het aanbod van iemand die geen blanco strafblad meer
bezat? Uit de correspondentie Multatuli-Huet ontstaat voor de ogen van de aandachtige
lezer een duidelijk psychologisch dubbel-portret: voorzichtigheid, geremdheid,
gedistancieerdheid bij de een, vertrouwelijkheid, natuurlijkheid en openhartigheid
bij de ander. Naast de onverminderde spontaneïteit van Multatuli, is er bij Busken
Huet een zeker formalisme in gedrag en schrijfstijl, dat ken-
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merkend is voor zijn persoon en zijn ondergeschikte journalistieke positie.
Het moeilijke jaar krijgt een hoopgevend einde als Multatuli medio december aan
Huet vraagt hem het geschrift van Bosscha over Pruisen en Nederland te doen
toekomen. Men mag hieruit afleiden dat zijn creatief talent de kans schoon acht,
passende stof te vinden voor hernieuwde polemiek. De jachthond ruikt het wild.
G.S.
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Brieven en dokumenten
[7 januari 1866
Vergadering van De Dageraad]
7 januari 1866
Vergadering van De Dageraad. Fragment uit de notulen. (I.I.S.G.)
De steun aan Multatuli was in een paar voorafgaande vergaderingen even
geopperd, maar mede uit tijdgebrek telkens aangehouden.
Pres: brengt aan de Orde het punt wat nog in behandeling ligt, de vraag? wat moeten
wij doen voor den Heer D. Dekker, en vraagt wie hierover het woord verlangt. De
Heer Snijder vraagt, of de bedoeling is het finantcioneel belang van dien Heer. Wordt
door de Voorzitter ontkennend beantwoord. De Heer Cristiaans ligt het reeds vroeger
geopperde plan toe, namentlijk, om een adres aan de tweede kamer te zenden, ten
einde de Heer D: te condimeneeren zoo indien zijn schrijven laster is, of hem in zijn
eer en goed regt te herstellen zoo indien zijn werken waarheid bevatten.
Over het punt komen discussie. voor de voorzitter de Heere Cristiaans van Toll,
kempf. De Heer Snijders bestrijd het punt aangezien hij er tegen is dat de vereeniging
zich op politiek terein begeeft. De Heer Altman zal geen adres dienaangaande
onderteekenen, eensdeels hij niet met de omstandighede van den Heer D: bekent is,
en ook zijn werken bekleed met beeldspraak niet kan begrijpen.
Secretaris steld voor een adaisie te anoceéren, uitgaande van de vereeniging de
dager: om alle Nederlanders die voor regt en billijkheid zijn op te roepen om een
adres in de geest van den Heer Cristiaans. te onderteekenen. De Heer Cristiaans wijst
op de noodzakelijkheid, dat de vereeniging zich zal doen erkennen als regtspersoonom dien rede zoude hij gaarne nog niet zoodanig adres opzenden om alle tegewerking
te voorkómen. De Heer Kempf wijst op het lange tijds verloop, dat de zaak dan zoude
ophouden.
Pres: wijst op het vergevorderde uur... vindt zich genoodzaakt de discussie te
sluiten... legt. het punt ter behandeling voor een volgende gelegenheid.
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[8 januari 1866
Dagvaarding]
8 januari 1866
Multatuli ontvangt de dagvaarding inzake de klap van 1 december 1865; zie 18
januari 1866.

[9 januari 1866
Brief van Van der Valk aan Van Vloten]
9 januari 1866
Brief van T.A.F. van der Valk aan J. van Vloten. Twee dubbele en een enkel velletje
postpapier, waarvan negen bladzijden beschreven. (Athenaeumbibliotheek Deventer;
fotokopie M.M.)
De indologische opleiding was destijds in Delft gevestigd.
Delft 9 Jan: 1866.
Waarde Professor en Vriend!
Uw vriendelijk schrijven van 3 dezer waarvoor ik u zeer dank, ga ik naar uw
wensch spoedig beantwoorden - hoe weinig ik me anders tot werken en schrijven
geschikt gevoel. Maar ik reken in u een vriend te bezitten met wien ik openhartig en
vrij mag zijn, en aan wien te schrijven mij dus niet zoo heel moeijelijk valt en mij
welligt wat op zal beuren uit mijn droevige neêrgedrukte stemming. - De te veel
betaalde port heb op 't door u ingesloten briefje ontvangen en dank u voor de
bezorging daarvan. Ik had nooit gedacht, dat dit nog te regt zou zijn gekomen nu 't
al zoo lang geleden was. Ook die zaak van den Heer Salvador heeft zich opgehelderd.
Ik heb later vernomen, dat hij op den door mij aangewezen dag toevallig uit de stad
was, maar later in Delft komende mij hoopte te ontmoeten. Ten aanzien van 't geld
dat ik aan Günst (waarschijnlijk) en aan Dekker ben kwijt geraakt, kan ik het
onmogelijk met u eens zijn. Dekker heeft daarin ten aanzien van mij als een eerlijk
en opregt man gehandeld. Bij gelegenheid dat hij mij eens zijn nood bloot legde dat die zoo ver ging dat hij soms niet wist hoe hij zich schoeisel of deksel verschaffen
zou etc. zei ik hem dat ik hem, wanneer het zulke kleinigheden betrof altoos nog wel
kon bijstaan en dat ook gaarne doen wilde. Maar hij bedankte daarvoor en zei dat
zulke dingen telkens terugkeerden en ik bovendien de man niet was om hem te helpen,
daar ik zelf een groot gezin had en onbemiddeld was. Eerst toen hij mijn benoeming
in de courant had gelezen en daaruit zag, dat zich mijn finantieele positie voor 't
oogenblik zoo zeer verbeterd had, heeft hij mij om hulp aangezocht en heb ik hem
die uit het volle hart gegeven. Hij heeft niet te leen gevraagd noch belofte gedaan
van te-
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rug gave - ik wist dus dat 't geen ik hem schonk niet weer tot mij terugkeeren zou Gunst daarentegen - alhoewel ik hem gaarne met u een eerlijk zwoeger voor zijn
brood wil achten - heeft mij geld te leen gevraagd om hem, zoo deed hij 't voorkomen
uit een oogenblikkelijken nood te helpen - en met de bepaalde en zekere belofte van
een spoedige teruggave - hij noemde mij zelfs de bron waaruit hij het geleende terug
geven zou n.l. de te wachten abonnementsgelden van de Dageraad. Op die belofte
vertrouwende heb ik hem geholpen - toen ik nog geen ander uitzigt had dan van mijn
karig verlofstractement te moeten leven. In plaats van zijn belofte na te komen heeft
hij mij telkens te leur gesteld en gepaaid met nieuwe beloften die hij niet na komt Nu weer heeft hij beloofd in de helft van deze maand iets te zullen afdoen. - Ik vraag
u in opregtheid welke handelwijze beter, eerlijker royaalder is? en indien ik klagen
wilde of ik dan niet veel meer reden heb te klagen over 't geld dat ik G. op die wijze
leende dan over dat 't welk ik aan Dekker wegschonk. Over Dekker kan ik nog altoos
niet geheel met U instemmen. Alleen dit moet ik toegeven en geef ik toe, dat Dekker
de menschen niet neemt zoo als ze zijn - dat hij vergeet dat de menschen niet allen
zoo zijn als hij zelf is: - niet zoo vol liefde tot regt en waarheid - niet zoo vol vuur
en ijver om het als waar erkende te doen overgaan in daad en leven - niet zoo vol
moed om storm te loopen tegen de geduchte vesting van baatzucht en domheid. - Ik
geloof dan ook - dat hij niet slagen zal in zijn pogen en zelf welligt te gronde gaan.
En in zoo ver kan ik u dan ook toegeven dat hij zijn grootsten vijand in zich zelf
heeft. - omdat hij n.l. nog maar niet schijnt te kunnen inzien, dat hij het onbereikbare
beoogt - onbereikbaar omdat de menschen in 't algemeen nu eenmaal zoo zijn als ze
zijn. - Aan u is het beneidenswaardig voorregt geschonken van een onafhankelijke
positie te bezitten - een werkkring te hebben, die u genoeg tijd en lust overlaat om
ook in ruimer kring veel te doen tot bevordering van de waarheid en het goede - en
uwe pogingen in dat opzigt, gij weet het, kunnen door niemand meer dan door mij
dankbaar erkend en op den waren prijs geschat worden. - Gij kunt u veroorloven
lieden, die een stem hebben in de belangen van 't hooger onderwijs - te karakteriseren
als menschen die 't beter voegde lakkeyen te kiezen en hebt van hun domme luimen
niets voor uw persoon te vreezen. - Maar stel u nu eens voor - een ambtenaar met
beter inzigt - onderworpen en
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afhankelijk van aanmatigende domme menschen - voor wie hij toch moet bukken
en buigen wil hij zich niet op allerlei wijze getemteerd en genegerd zien - daarbij
levende onder een serviel publiek dat altoos de partij kiest van 't gezag - ik vraag u:
zou uw gemoed die rust en kalmte kunnen behouden, die ik u nu inderdaad beneiden
zou, indien men zoo iets beneiden mogt? Het edele gemoed van een Spinoza zelf
zou geloof ik daaronder lijden, zich bezwaarlijk van bitterheid of ontmoediging
kunnen vrij houden. 't Laatste is met mij het geval - Ik ben dezer dagen erg
neêrslachtig. Een geringe aanleiding is dikwijls voldoende om mij in sombere
gemoedsstemming te brengen. Had ik de zekerheid voor goed in Holland te kunnen
blijven, het zou welligt anders zijn; maar ik geloof niet dat dit geschieden zal, en met
het oog op den goeden Meinsma mag ik 't ook niet wenschen. Deze houdt zich
tamelijk wel schoon hij nog volstrekt zijn kamer moet houden. Hoewel, naar ik
geloof, radicaal herstel niet mogelijk is, zoo zal hij toch den winter wel doorsukkelen
en alligt in den zomer wat opknappen om zijn werk te kunnen hervatten en dan raakt
mijn verlofstijd om.In Utrecht wil men naar ik hoor ook een dergelijke inrigting in 't leven roepen, en
zal men daar dus docenten noodig hebben. Maar in 't vroome, godzalige Utrecht, de
zetel van Opzoomer, Oosterzee en Millies (deze laatste vooral moet mij zeer haten
naar ik hoor) zal men mij wel niet willen nemen. Waarschijnlijk zal mij dus niet
anders overschieten dan weer naar Indië terug te keeren. Zoo ik daar nog bij 't
Gymnasium geplaatst kan worden dan is 't wel - maar moest ik weer in dezelfde
verhoudingen in mijn voormaligen werkkring treden - dat zou bezwaarlijk voor mij
te doen zijn na alles wat ik daar ondervond en wat daar geschied is.
En zoo gaat het met de meeste dingen als ik ze goed bezie en beschouw in het
licht, dat er door de omstandigheden op geworpen wordt. Zijn grootste vijand heeft
Dekker, naar mijn inzien dan ook niet in zich zelf - want hij leeft geheel voor de
waarheid en het goede - maar in de lauwheid van ons publiek. Zelfs dat eenvoudig
middel dat hij zelf aan de hand heeft gedaan om hem op kiesche wijze te steunen en
tot werken in staat te stellen - de uitgaaf van zijn portret - hoe weinig bijval vindt
het! Ik heb van mijn kant gedaan wat ik kon, ja zelfs ben ik reeds boven mijn krachten
gegaan. Ik heb hem reeds twee maal, om hem uit grooten nood te redden, mijn geheele
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verlofs tractement gezonden - maar 't is mij onmogelijk hem op die wijze te blijven
helpen, te meer daar ik ook nog kleine bankroeten heb. Primo moet ik mijn huisbaas
in Amst. waar ik een huis gehuurd had, dat ik nu niet betrekken kon ongeveer f 200
schadevergoeding geven, en 2o heeft Gunst me eigenlijk misleid, want terwijl hij mij
beloofde mij het geld waarmee ik hem uit een oogenblikkelijken nood hielp in 't
begin van Oct. terug te zullen geven, zoo verzocht hij me, toen ik in 't laatst van die
maand er om vroeg, eerst om mij voorloopig met de helft te vreden te stellen; en toen
ik, om 't hem gemakkelijk te maken dat toestond, schrijft hij me een paar dagen later
een brief, dat hij in 't geheel niets betalen kan en ik dus nog geduld moet hebben. 't
Ziet er mooi uit. Ik ben in 't geheel geen man die zulke klappen velen kan want ik
bezit niets dan 't geen ik noodig heb om van te leven. Enfin ik vertrouw dat dit nog
teregt zal komen maar zie toch ondertusschen uit dit voorbeeld dat men niet al te
vast op de beloften van de menschen bouwen kan en dat voorzigtigheid in zulke
dingen zaak is. Per slot heb ik nog medelijden met Gunst want ik begrijp, dat hij 't
wel geven zou als hij 't had. Doch wat vermoei ik u met zulke dingen. Laat ik u liever
vertellen dat ik, na mijn terugkomst uit Amst: waarvan ik boven sprak brandbrieven
kreeg van Prof. Keyzer om toch spoedig te komen want dat behalve Meynsma nu
ook Dr Juynbol ziek was geworden en dus ook diens lessen Land en volkenkunde stil stonden. Ik moest dus dadelijk aan 't in orde maken van mijn zaken en aan het
inpakken en ben in 't allerlaatst van Oct. naar Delft gegaan met vrouw en kinderen.
Daar kwam ik in een leeg en vuil huis en we hebben natuurlijk heel wat drukte gehad
om hier een beetje op orde te komen, ons wat meubels aan te schaffen etc. Het is nog
al vlug gegaan en Maandag 6 Nov. ben ik al voor goed met de lessen begonnen. Die
zijn nog al veel. 14 uur in de week. 10 uur Javaansch en 4 uur Maleisch en 't spreekt
van zelf dat ik in 't begin vooral daar nog al voor te werken heb.
Aan al mijn weifelende gedachten en daardoor veroorzaakte sombere stemmingen
zou zeker op eens een einde komen, zoo ik kloekweg het Gouvernement adieu kon
zeggen. En zeker zou ik niet aarzelen dat te doen, zoo ik maar eenige mogelijkheid
zag om - ware 't ook karig - daarbuiten het brood voor vrouw en kinderen te winnen.
Maar bij den tegenwoordigen toestand van de Maatschappij waarin alles vol
Gouvernementsbaantjes is - is dat zoo goed als on-
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mogelijk. Hoe gelukkig ik me dus ook achten zou - zoo ik een vrij man kon worden,
vrij n.l. tegenover een bedorven en 't volk bedervend Gouvernement - zoo kan ik er
in de gegeven omstandigheden toch onmogelijk toe komen om vrijwillig de dienst
te verlaten. De Heer Stieltjes ken ik in 't geheel niet en zie hem nooit. U en de uwen
hartelijk groetende blijf ik steeds
geheel den uwe
vanderValk
P.S. Voor ik dezen verzend wil ik u nog zeggen dat ik getracht heb mijn mismoed
wat te verdrijven en mij dan ook wat beter gestemd voel. Spinoza heeft me wat
opgevrolijkt. 't Is echter ongelukkig dat zoo lang de omstandigheden 't zelfde blijven
er altoos op den achtergrond van mijn ziel een rede tot droefheid overblijft. Mijn
verhouding tot Dekker en mijn ingenomenheid met 't geen hij beoogt werkt daartoe
zeker meê. Ik zie in dat hij gelijk heeft in zijn beschouwing omtrent den bedorven
toestand van onze maatschappij en ons Staatswezen en nu kan ik de beschuldiging
van lafheid bezwaarlijk van mij afwenden omdat ik niet als hij den moed heb
daartegen op te rukken. Van den anderen kant zie ik echter in dat men geen ijzer met
handen kan breken en met zijn hoofd geen torenmuur kan om ver werpen. Ik had
daarover dan ook met Dekker willen spreken maar heb hem niet ontmoet.Ik zou zoo gaarne een goed portret van Spinoza hebben en heb bij Buffa in Amst:
er naar gevraagd doch die had er geen. Toch herinner ik mij eens een tamelijk groote
staalgravure (als ik mij niet bedrieg) gezien te hebben maar weet die niet te bekomen.
Weet u welligt waar die is uitgegeven?

[januari 1866
Advertentie in De Omnibus]
Eerste helft januari 1866
Advertentie in De Omnibus, nr. 12. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Bij de firma R.C. MEIJER, Kalverstraat, E, 246, te Amsterdam, ziet heden het licht:

Multatuli
Ideën, 2de Bundel, vel 25, 26, titel en omslag (slot)

f 040.

MULTATULI.

Ideën, 2 Deelen, in 8o

8.-.

MULTATULI.

Minnebrieven, in 8o

f 2-.

MULTATULI.

Herdrukken, in 8o

f 1.60.
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MULTATULI.

Bloemlezing, in 12o
(prachtuitgaaj)

f 2.75.

ter perse:
MULTATULI.

De Bruid daarboven, in 8o f 1.-.

MULTATULI.

Vrije arbeid in Ned. Indië. f 1.40.
in 8o
afzonderlijk verkrijgbaar:

MULTATULI.

Wijs mij de plaats waar ik f 0.45.
gezaaid heb. in 8o

MULTATULI.

Japanse Gesprekken. in 8o f 0.40.

MULTATULI.

Verspreide stukken. in 8o

MULTATULI.

Brief aan Mevr. P.... in 8o f 0.40.

MULTATULI.

Het Gebed van den
Onwetende. in 8o

f 0.10.

MULTATULI.

De zegen Gods door
Waterloo. in 8o

f 0.10.

f 1.-.

[14 januari 1866
Vergadering van De Dageraad]
14 januari 1866
Vergadering van De Dageraad. Fragment uit de notulen. (I.I.S.G.)
In deze bijeenkomst sprak Kettman over ‘de zedekunde gegrond op algemeen
belang’.
Pres: zegt het niet eens te zijn, met de stelling van een Criteriüm, maar is veeleer
voor D: Dekker's systeem, ‘de Som van 't algemeen geluk als hoogste deugd te
beschouwen. Nadat de Heer Kettman Napoleon I als tot het algemeen geluk
handelende heeft voorgesteld, wordt deze daarop door den Pres: gerepliceert.

[17 januari 1866
Multatuli verlaat Amsterdam]
17 januari 1866
Multatuli verlaat Amsterdam en reist naar Keulen.
Er zijn twee aantekeningen van Mimi over deze reis (Brieven VII, blz. 46 en blz.
114; Brieven WB VII, blz. 39 en blz. 91). Aan de juistheid van de persoonlijke
mededelingen behoeft niet te worden getwijfeld, al is noch de term maanden later,
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noch de duur van de gevangenisstraf noch de hoogte van de geldboete in
overeenstemming met de feiten.
... maanden later kreeg hy een dagvaarding voor het gerecht. Hy wilde juist op reis
gaan, besloot nu evenwel later te gaan om op het bepaalde uur aan de rechtbank te
zyn. Hy moest daar wachten, een uur, twee uur, nog langer. Toen werd hy boos wyl
men hem zoo lang wachten liet, en liep weg. Het gevolg was dat hy by verstek werd
veroordeeld tot twee maanden gevangenis en fl. 50 boete.
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Op denzelfden dag in den winter van 1865-66 waarop Multatuli by verstek tot twee
maanden gevangenis veroordeeld werd, ontmoette ik hem des avonds in Keulen. Ik
bracht eenig geld mee en hy had een plan om dat te vertien-, ja te verhonderdvoudigen,
en zoo te voldoen aan al zyn verplichtingen.

[17 januari 1866
Proces-verbaal van de rechtszitting]
17 januari 1866
Proces-verbaal van de rechtszaak inzake de klap op 1 december 1865. (Rijksarchief,
Schaarsbergen; fotokopie M.M.)
De onderstaande tekst bevat de eindredactie: er is typografisch geen onderscheid
gemaakt tussen de op het formulier gedrukte gedeelten en datgene wat er met de pen
is ingevuld; voorzover gedrukte zinnen als niet ter zake dienende werden doorgehaald,
zijn ze weggelaten. Het woord allen is toegevoegd als vervanging van een grote
accolade achter de zes namen.

Proces-verbaal
van de Openbare Teregtzitting van de Derde Kamer der
Arrondissements-Regtbank te Amsterdam, bevattende de teregtstelling
van:
Eduard Douwes Dekker
Op den Zeventienden Januarij 1800 Zes en zestig is ter teregtzitting van de Derde
Kamer, der ARRONDISSEMENTS - REGTBANK, te Amsterdam, alwaar gezeten
waren de Heeren Mrs. C. Dronsberg Vice President, N. Muntendam &c N.S. Driessem
(plaats vervangend) Regters C.H. Backer Substituut-Officier van Justitie, en C.J.
Hingst Substituut-Griffier, het navolgende regstgeding in het openbaar gehouden.
De beklaagde, behoorlijk namens den Officier van Justitie gedagvaard, is ofschoon
uitgeroepen niet verschenen.
Op Requisitoir van den Officier van Justitie wordt tegen den Beklaagde verstek
verleend en het geding in zijne afwezigheid voortgezet.
De Officier van Justitie draagt den aanklagt voor.
De Officier van Justitie verzoekt het verhoor van de door hem gedagvaarde 6
getuigen, welke opgeroepen blijken ter teregtzitting tegenwoordig te zijn.
De getuigen hebben vervolgens op, last van den President de Geregtszaal verlaten,
zijn een voor een, elk, nadat zijn voorganger ge-
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tuigenis had afgelegd, daarin weder teruggekeerd, en hebben toen, deswegens door
den President ondervraagd, opgegeven te zijn genaamd:
de 1ste: Jacob Jacobs oud 35 jaren, van beroep zonder,
de 2de: Jesaja de Vries oud 31 jaren, van beroep zonder,
de 3de: Barend Abraham Rubens oud 32 jaren, van beroep agent in koloniale
waren,
de 4de: Salomon Jacobs Groen oud 52 jaren, van beroep Inspecteur van Policie,
de 5de: Johannes Jozè oud 36 jaren, van beroep Dienaar van Policie, de 6de: Jean
Eugène Duport, oud 50 jaren, van beroep Tooneeldirecteur, allen wonende te
Amsterdam.
dat zij in geen dienst- of familiebetrekking tot den beklaagde staan, noch hem vóór
het plegen van het feit, in de dagvaarding vermeld, gekend hebben, waarna zij ieder
op de wijze zijner godsdienstige gezindheid, in handen van den President den eed
of de belofte hebben afgelegd, van de geheele waarheid en niets dan de waarheid te
zullen zeggen.
En hebben voormelde getuigen verklaard:
De eerste. In den avond van 1 December 1865 zat Getuige met zijne vrouw, en
eenig gezelschap in de Salon des Variétés van den 6den Getuige: zijne vrouw wilde
het vertrek verlaten, waarop Getuige een heer, dien hij nooit had gezien, en die op
zijn sjawl zat verzocht even op te staan: deze zeide dat is goedje hebt me al genoeg
verveeld. Nadat Getuige iets antwoordde gaf Beklaagde hem een slag in het gezigt
en daarna nog eens en daar na op de borst. De 2de Getuige bragt toen dien Heer, die
zeide‘ik ben Douwes Dekker’ onder het oog, dat hij niet slaan mogt, waarop
Beklaagde dezen drie maal sloeg. - Getuige weet geen reden van dit ongenoegen van
Beklaagde: afkeuring deed hij niet blijken: integendeel hij had zich dien avond
‘perfect geamuseerd.’
De tweede. Ten opzigte van het toe brengen van slagen aan den 1sten en hem
(Getuige) overeenkomstig den 1sten Getuige. Hij hoorde Beklaagde tot den 1en
Getuige zeggen: ‘Kritiseert u de vrouw van Sauvlet’, en nadat Beklaagde hem voor
de 3de maal geslagen had, zeide hij ‘die revenge wil hebben, kome morgen bij mij.’
De derde. Omtrent het toebrengen van slagen aan den 1n en 2den Getuigen
overeenkomstig hunne verklaringen.
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De vierde Getuige zat in voormelden avond op de galerij bij den 6den Getuige in
den Salon des Variétés, toen hij in het parterre luid hoorde spreken. Beklaagde riep
‘jij hebt die dames beleedigd’ wijzende op het tooneel, doch Getuige zag daar alleen
twee heeren. Daarop sloeg Beklaagde den 1sten en vervolgens den 2den Getuige in
het gezigt en riep: ‘die heeren die ik heb geslagen kunnen mij morgen hunne
secondanten zenden’. Daar nu het publiek wilde, dat Beklaagde weg ging heeft
Getuige met goed vinden des 6den Getuige Beklaagde verzocht zich te verwijderen,
waaraan deze voldeed.
De vijfde. Getuige had op voormelden avond dienst in gemelden Salon des Variétés
en heeft wel twist gehoord, doch geene mishandeling gezien; daarna is Beklaagde
op verzoek des 6den Getuige verwijderd.
De zesde. Getuige was in 't voorportaal, toen hij in de zaal twist hoorde: naar
binnen gegaan zag hij, dat iemand uit het publiek den Beklaagde met eene parapluie
sloeg, waarop deze antwoordde: dat had ik wel op eene zoo'n verraderlijke wijze
moeten verwachten. Beklaagde is toen door hem verzocht het lokaal te verlaten; deze
Beklaagde zich dat de 1ste en 2de Getuige op De acteurs hadden geschimpt, waaraan
Getuige geen ooren leende.-

Requisitoir.
Op de audientie.
De Officier van Justitie in het Arrondissement Amsterdam, Gezien de stukken,
Gelet op het tegen deze beklaagde verleende verstek.
Gehoord de gehoudene Debatten, op de openbare teregtzitting, Gelet op de artikelen
309, 311, 52 van het Wetboek van Strafregt in verband met Art. 1, 2 en 3 der Wet
van 28 Junij 1851 (Stb. No. 68); Art. 1, 2, 3 en 4 der Wet van 22 April 1864 (Stb.
No. 29).
Voorts Gezien Art. 207 in verband met Art. 227 van het Wetboek van
Strafvordering
Requireert, dat de beklaagde Eduard, Douwes, Dekker, worde schuldig verklaard
aan de feiten hem bij dagvaarding ten laste gelegd, daarstellende:
‘het moedwillig toebrengen van slagen aan 2 personen, waardoor geene ziekte of
beletsel om te werken gedurende langer dan 20 dagen is ontstaan’
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en dien ten gevolge veroordeeld worde tot eene cellulaire gevangenzetting voor den
tijd van 15 dagen,
tot betaling van twee geldboeten ten bedrage van acht gulden, met bepaling dat
iedere boete, zoo de veroordeelde haar niet betaalt binnen twee maanden, na daartoe
te zijn aangemaand, zal vervangen worden door eene cellulaire gevangenisstraf van
1 dag,
en in de kosten van het Regtsgeding,
executabel bij lijfsdwang ten behoeve van den Staat.
Amsterdam, 17 Januarij 1866.
C.H. Backer subst.
Hierna heeft de Officier van Justitie het woord gevoerd en het Requisitoir genomen
ten deze annex.
Vervolgens heeft de President het onderzoek gesloten verklaard en de uitspraak
van het in deze te wijzen vonnis bepaald op den 18den Januarij 1866.
Doorgehaald negen regels en één woord.
S.J. Hingst Griffier
C. Dronsberg

[18 januari 1866
Bericht in de Amsterdamsche Courant
18 januari 1866
Bericht in de Amsterdamsche Courant inzake de rechtszitting van 17 januari.
Een groot publiek en een buitengewoon getal leden der regterlijke magt en advocaten
woonden de korrektionnele teregtzitting der arrondisements-regtbank van heden bij.
Onder de daar behandelde zaken behoorde namelijk die tegen Eduard Douwes Dekker,
als schrijver bekend onder den naam van Multatuli, beklaagd van op 1 Dec. 1865 in
de Salon des Variétés van den heer Duport aan twee personen moedwillig slagen te
hebben toegebragt. Zij die zich gevleid hadden de verdediging van den beklaagde
zelven te hooren, werden teleurgesteld vermits deze, ofschoon een geruimen tijd in
de getuigenkamer tegenwoordig, zich verwijderd had, voordat de zaak werd
uitgeroepen. De zaak werd dus bij verstek behandeld.
Nadat zes getuigen gehoord waren, die voor het meerendeel het toebrengen der
slagen zonder bekende oorzaak bevestigden rekwireerde de substituut-officier van
justitie, Jhr. Mr. C.H. Backer, de schuldigverklaring van den beklaagde aan het hem
ten laste gelegde
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en zijne veroordeeling tot 15 dagen cellulaire gevangenisstraf en twee boeten ieder
van f 8. De regtbank zal morgen vonnis uitspreken.

[18 januari 1866
Vonnis inzake de klap]
18 januari 1866
Vonnis van de Arrondissementrechtbank te Amsterdam. (Rijksarchief,
Schaarsbergen; fotokopie M.M.)
De onderstaande tekst, die onmiddellijk aansluit bij het verslag over de zitting
van 17 januari, bevat de eindredactie, zonder vermelding van doorhalingen etc.
Op den achttienden Januarij 1866, heeft de President met opene deuren, in
tegenwoordigheid van de Regters; Ambtenaar van het Openbare Ministerie en
Substituut-Griffier, in hoofde dezes vermeld, behalve dat Mr. Driessen wegens
verhindering werd vervangen door Jhr. Mr. de Geer uitgesproken een vonnis, waarbij
de beklaagde wordt schuldig verklaard aan:
het moedwillig toebrengen van slagen aan twee personen, waardoor geene ziekte
of beletsel van te werken van langer dan 20 dagen is ontstaan, en veroordeeld tot
eene cellulaire gevangenisstraf van vijftien dagen en
tot betaling van twee geldboeten, ten bedrage van f 8 ten voordeele van den Staat
met bepaling, dat de boeten indien de veroordeelde binnen twee maanden na daartoe
te zijn aangemaand, die niet betaalt, worden vervangen door eene cellulaire
gevangenisstraf van één dag, voorts in de kosten van het Regtsgeding, invorderbaar
bij lijfsdwang, ten behoeve van den Staat.
Waarna de teregtzitting over deze zaak is gesloten.
Doorgehaald vijf regels en vijf woorden.
S.J. Hingst SGriffier
C. Dronsberg

[18 januari 1866
Vonnis inzake de klap]
18 januari 1866
Vonnis van den Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
Volledige tekst. Gedrukt formulier, voorzover nodig met inkt ingevuld ofwel
doorgehaald. (Fotokopie M.M.)
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Vonnis.
In Naam des Konings!
De ARRONDISSEMENTS-REGTBANK, te AMSTERDAM, Derde Kamer, regt doende in
zaken van Correctionele Policie,
Gezien het Proces-Verbaal van den Commissaris van Policie van de eerste Sectie
dezer stad, op den vijfden December 1865, opgemaakt ten laste van - en de dagvaarding
namens den Officier van Justitie op den achtsten Januarij daaraanvolgende beteekend
aan: Eduard Douwes Dekker.
Gehoord de aanklagte van den Officier, tegen den voormelden beklaagde, niet
verschijnende
Gehoord de mondelinge verklaringen der Getuigen, ten verzoeke van gemelden
Officier gedagvaard;
Gehoord het Requisitor van den Officier, daartoe strekkende:‘dat de beklaagde
zal worden verklaard schuldig aan het moed willig toe brengen van slagen aan 2
persoonen waardoor geene ziekte of beletsel om te werken van langer dan 20 dagen
is ontstaan
en dientengevolge veroordeeld tot eene cellulaire gevangenisstraf van 15 dagen
tot betaling van 2 geldboeten van acht Gulden met bepaling, dat elke boete zoo
de veroordeelde haar niet betaalt binnen twee maanden na daartoe te zijn aangemaand,
vervangen zal worden door cellulaire gevangenisstraf van één dag
en in de kosten van het regtsgeding, ten behoeve van den Staat en invorderbaar
bij lijfsdwang;’
Gelet op het tegen den beklaagde verleende verstek;
Overwegende, dat is gebleken uit beëedigde verklaringen der vier eerstgehoorde
Getuigen, dat de Beklaagde op 1 December 1865 des avonds omstreeks 91/2 uur in
de Salon des Variétés in de Nes te Amsterdam aan Jacob Jacobs en Jesaja de Vries
onderscheidene slagen in het aangezigt en stooten tegen de borst moedwillig heeft
toegebragt;
Verklaart voorschreven daadzaken wettig en overtuigend bewezen, en dat zij
daarstellen: het moedwillig toebrengen van slagen aan 2 personen, waardoor geene
ziekte of beletsel om te werken van langer dan 20 dagen is ontstaan.
Verklaart den beklaagde schuldig aan die wanbedrijven:
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Gezien Art. 309, 311 52 Wetboek van Strafregt, Art. 1,2,3, Wet 28 Junij 1851,
(Staatsblad No. 68), Art. 1, 2, 3, 4, Wet 22 April 1864, (Staatsblad No. 29), Art. 207,
227, 270 Wetboek van Strafvordering, luidende: Art 311 Wanneer de kwetsuren of
slagen geenerlei ziekte of beletsel van te werken als bij artikel 309 gemeld veroorzaakt
zullen hebben zal de schuldige met eene gevangenzetting van één maand tot 2 jaren
en eene geldboete van 16 tot 200 franks gestraft worden.
Art. 2. Wet 28 junij 1851. ‘De eenzame opsluiting kan slechts worden opgelegd
in de gevallen, waarin de regter de gevangenisstraf uit kracht der betrokkene Strafwet
voor één jaar of minder zou hebben uitgesproken, en in geen geval voor langer dan
de helft van den tijd der gevangenisstraf.’
Art. 1. Wet 22 April 1864. ‘Bij elke door deze Wet niet uitgezonderde veroordeeling
tot geldboete wordt door den Regter bepaald, dat de boete, zoo de veroordeelde haar
niet betaalt binnen twee maanden, na daartoe te zijn aangemaand, vervangen zal
worden door gevangenisstraf van:
ten hoogste één jaar en ten minste drie maanden, indien meer dan f 3000,-;
ten hoogste negen maanden en ten minste twee maanden, indien meer dan f
1500,-;
ten hoogste zes maanden en ten minste ééne maand, indien meer dan f 500.-;
ten hoogste drie maanden en ten minste veertien dagen, indien meer dan f 300.-;
ten hoogste twee maanden en ten minste zeven dagen, indien meer dan f 200.-;
ten hoogste eene maand en tenminste vier dagen, indien meer dan f 100.-;
ten hoogste veertien dagen en ten minste drie dagen, indien meer dan f 50.-;
ten hoogste zeven dagen en ten minste twee dagen, indien meer dan f 30.-;
ten hoogste drie dagen en ten minste één dag, indien meer dan f 10. - aan boete
is opgelegd.’ De gevangenisstraf van eene maand duurt 30 dagen, die van een
dag 24 uren.
Art. 2. ‘Deze gevangenisstraf wordt niet aangemerkt als eene andere straf dan de
geldboete.
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Zij wordt door hen, die wegens misdaad of wanbedrijf zijn veroordeeld op dezelfde
wijze en in dezelfde gevangenis ondergaan als de correctionele gevangenisstraf en
door hen, die wegens overtreding zijn veroordeeld op dezelfde wijze, en in dezelfde
gevangenis als de politie-gevangenisstraf.
Wanneer de hoofdstraf in eenzame opsluiting moet worden ondergaan ook dan,
wanneer die voor den tijd van een jaar is opgelegd, bepaalt de Regter, dat de
gevangenisstraf, die bij wanbetaling in de plaats der geldboete treedt, op gelijke wijze
zal worden uitgevoerd, met inachtneming der bij Art. 2 der Wet van 28 Junij 1851,
(Staatsblad No. 68), vastgestelde verhouding.
Art. 3. ‘De gevangenisstraffen die ter vervanging van onderscheidene geldboeten
bij hetzelfde vonnis of arrest worden opgelegd, kunnen te zamen den tijd van éen
jaar niet te boven gaan.
De gevangenisstraf, die de geldboete vervangt, wordt opgelegd ook dan wanneer
bij hetzelfde vonnis of arrest opgelegde straffen het bij de wet gestelde maximum
hebben bereikt.
De bepalingen van dit artikel zijn ook toepasselijk, wanneer blijkt dat de beklaagde
te voren, doch na het plegen van het feit, hetwelk het onderwerp zijner teregtstelling
uitmaakt, ter zake van andere misdrijven is veroordeeld geweest.’
VEROORDEELT Eduard Douwes Dekker
tot eene gevangenisstraf van Vijftien dagen
door hem in eenzame opsluiting te ondergaan
tot betaling van 2 geldboeten van acht Gulden elk,
met bepaling dat elke boete zoo de veroordeelde haar niet betaalt binnen twee
maanden na daartoe te zijn aangemaand, vervangen zal worden door gevangenisstraf
van één dag cellulair
en in de kosten van het regtsgeding, ten behoeve van den Staat invorderbaar bij
lijfsdwang.
Gewezen bij de Heeren Mrs. C. Dronsberg Vice President, N. Muntendam en
B.H.M. Driessen (plaatsvervangend ) Regters,
en in het openbaar uitgesproken den achttienden Januari) 1866
in tegenwoordigheid van voormelde Heeren, behalve van mr. Driessen die
verhinderd was, van Mr. Jhr C.H. Backer Ambtenaar van het Openbaar Ministerie
en Mr. S.J. Hingst Substituut-Griffier.
C. Dronsberg, N. Muntendam, B.H.M. Driessen.
Doorgehaald drie regels, negen woorden en ééne letter
S.J. Hingst S Griffier
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[19 januari 1866
Bericht in de Amsterdamsche Courant
19 januari 1866
Bericht in de Amsterdamsche Courant inzake het vonnis van 18 januari. (Knipsel
M.M.)
De arrondissements-regtbank, (kamer van korrektie), heeft bij vonnis van heden, den
heer Eduard Douwes Dekker, (Multatuli), konform het gisteren gedane rekwisitoir
van het openbaar ministerie, schuldig verklaard aan het moedwillig toebrengen van
slagen aan twee bezoekers van den Salon des Variétés van den heer Duport op 1
December 1865, en hem deswege bij verstek veroordeeld tot eene cellulaire
gevangenisstraf van 15 dagen en twee geldboeten ieder van f. 8.

[19 januari 1866
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 19 januari 1866
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 50-53)
Bruxelles, le 19 Janvier 1866.
Ma Loulou chère, ma toute chérie!
Ta lettre si gentille, si douce m'a fait un grand plaisir. Toi du moins tu es la même
d'autrefois; Ie bonheur ne te fait pas oublier le passé. Je m'attendais à des reproches
(bien mérités), mais tu comprends ma triste position. Tu sais que je n'ai rien dans le
coeur que mélancolie, et tu comprends que de répéter toujours la même chose, cela
devient à la longue très ennuyeux...
Dekker vient de finir de Ideën en de Bloemlezing. Il est encore en Hollande. Edu,
mon bon petit sauvage, est toujours chez la familie Koning. Je languis de Ie voir.
Edu dessine si bien d'après nature, et Non, elle aussi, commence. Il parait que tous
les deux ont le goût et la vocation pour le dessin, et Nonnie est musicienne selon son
professeur; il est fier de son élève. Non devient de plus en plus gentille et tres
intelligente. Elle parle bien souvent de toi; si elle me trouve distraite, c'est toujours
à toi qu'elle se prend; ‘tu penses toujours à Stéphanie’, et pour la plupart elle devine
juste.
Mimi est en ce moment en Allemagne; elle a été chez moi tout un temps et cela
est juste. Je sais ce que tu vas me dire, mais ma Loutjou, connaissez ce que vous
jugez, et si tu savais tout, tu me donnerais raison. Franciska est en Hollande avec
son enfant; la petite doit être très gentille. J'ai été bonne pour elle, je puis le dire en
toute conscience,
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et je n'ai pas eu la moindre satisfaction, elle n'a rien apprécié. Soit! Il y a tant de
personnes qui n'ont pas de coeur!
Il y a quelques jours, Dekker m'écrivait: ‘Hier soir j'ai eu le malheur, la maladresse
ou le plaisir de souffleter quatre messieurs, qui se moquaient d'une actrice distinguée
et honnête femme sur le marché. La salie était en émoi, tout le monde me donnait
tort, naturellement; car ‘tout le monde’, est stupide et cruel. De chevalerie pas la
moindre notion’. Dekker avait invité ces messieurs de lui faire savoir de ses nouvelles,
mais personne est venu.
Voilà l'humor de la nature. Il était venu au théâtre pour aspirer quelque chose de
beau, de délicat, de ces impressions qui délassent - et dame nature, au lieu de tout
cela, lui donne des messieurs à souffleter.
La seule distraction que je me permets, c'est d'aller quelquefois au théâtre Molière.
Naza par son art me fait quelquefois rêver à d'autres choses qu'à notre cruelle réalité.
Naza est un acteur charmant; dans la pièce Henri Hamelin il est adorable. Il vient de
faire sa rentrée au théatre, car il a été serieusement malade. L'autre jour j'ai été au
cours de Bancel, ‘la parole humaine.’ Très beau. C'était dans la salle de l'université
libre. Quelle belle salle! Oh, je pensais tant à toi; bien souvent nous avons été
ensemble pour écouter son discours. Les soucis m'ennuyent à la mort; j'aimerais tant
de jouir encore un peu, car il y a tant de choses qui relèvent 1'âme, qui font du bien
au coeur. Mais moi je ne vis plus; j'ai toujours des agitations cruelles. Je souffre trop.
L'idée me vient assez souvent d'en finir avec la vie, mais mon coeur saigne de quitter
les enfants, et le courage me manque. Comme l'argent a beaucoup de valeur, car je
pourrais supporter beaucoup sans me plaindre; mais si l'argent manque complètement
on ne peut faire bonne mine. Oh, c'est affreux! Non, tu ne peux comprendre ce que
je souffre. Bien souvent j'ai peur de devenir folle. Qui sait ce qui arrivera encore. Ma
tête brûle. Comme j'aimerais d'être auprès de toi; quelquefois je pleure et cela me
soulage...
Ma chère enfant! excuse mon écriture. J'ai mal à mon bras, je crois que je l'ai forcé;
la main est un peu gonflée, de sorte que j'écris difficilement. Comme tu sais, je loge
à présent au second; Madame Willème devient plus exigeante, de sorte que j'ai besoin
de tout mon courage pour descendre ou pour monter. Oh, quelle vie!! Et comme on
sait supporter beaucoup, on ne meurt pas vite de chagrin, ma chère enfant!
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[januari 1866
Artikel in De Omnibus]
Tweede helft januari 1866
Artikel van K.W., getiteld Een ernstig woord, in De Omnibus, nr. 14, blz. 109-110.
(U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Pleidooi in algemene zin voor Multatuli, aan wie dooreen ondankbaar volk onrecht
wordt aangedaan.

[28 januari 1866
Vergadering van De Dageraad]
28 januari 1866
Vergadering van De Dageraad. Fragment uit de notulen. (I.I.S.G.)
Het adres ten bate van Multatuli was al in het najaar van 1865 aan de orde gesteld
en telkens, ook nog op 21 januari, weer aangehouden.
Naar aanleiding eener herinnering van den Heer Sneider, aan het op de vorige
vergadering, verschoven bespreking, van het adres, steld de Heer Kettman deze
werkzaamhede aan de orde, waaraan voldaan wordt. Nadat Pres: het voorstel ten
gunste van daartestellen adres formuleert, volgt een uitgebreide discussie, waaraan
de Heere Kettman Cristiaans kempf, Hartman, Sneiders, van Tol, en de pres. als
resument deelnemen. Hoewel deze Heere het in hoofdzaak, bijna alle eens zijn, is
de Heer Kettman er tegen, als niet alles met Multatulie instemmende, hetgeen deze
Heer openhartig toelicht. De Heer Hartman schetst de wispelturigheden van Multatulus
karakter, en komen de Heer Sneider en Kempf hier tegen op dat de beschuldiging
niet voor allen geld, niet alléén, maar dat ook andere verdrukten aanspraak hebben
- zij het ook bij wijze van adressen bij de regering tot voorspraak zijn. Als toelichting
van dat gedeelte der discussie, op ministioneel gebied, leest de Heer Cristiaans eenige
paragraafen uit de laatste gedeelte der Ideën voor. Ter gelegen tijd biedt de Heer
Kempf zijne simpathie aan den Heer Kettman, voor de opregtheid waarmede gééne
zijne gevoelens zóó vóór als tegen uite, ook de Heer van Tol schaart zich bij de
gevoelens van den Heer Kettman Nadat President de discussie resumeert brengt ZEd in. stemming: in hoeverre âl
dan niêt aan het voorstel gevolg zal worden gegeven, of dat deze handeling een
onbepaalde tijd zal worden uitgesteld, wordt bij meerderheid besloten, de zaak tot
nader te laten rusten.

[7 februari 1866
Brief van Braunius Oeberius aan d'Ablaing]
7 februari 1866
Brief van N. Braunius Oeberius te Bolsward aan R.C. d'Ablaingvan Gies-

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

556
senburg. Dubbel velletje blauw postpapier, waarvan drie bladzijden beschreven.
(M.M.)
Oedon: lees Odeon; bedoeld is blijkbaar de salon van Duport. delicate dame:
ironische aanduiding van Marie Anderson, die velen had geschokt met bijdragen in
De Dageraad (deel XIX, blz. 180, 270, 349, 352, 547, 548, 549; deel XX, blz. 96).
B. 7 Febr. 66
Waarde Heer
Ik stap over zekere bedenkingen heen, die me tot nog toe weerhielden u lastig te
vallen, en neem thans de vrijheid mij bij u te informeren omtrent den Heer Dekker.
Tot mijn leedwezen vernam ik uit de Cour: de onaangename gevolgen van Zijne
manier van bewijsvoering in Oedon. Ik erken, dat die manier in enkele gevallen
doelmatig kan zijn, en het gemoed verligting schenkt, maar erken tevens, dat er
bezwaar zou zijn, in 't algemeen worden van die manier. En voor den Hr. Dekker
betreur ik de noodzakelijke gevolgen.
Het spijt me wel dat ik D zelf niet schrijven kan. Maar voor en aleer ZE. me niet
antwoord op de brieven welk ik hem schreef, ook in zake het allerliefst adieu, aan
'n delicate dame, in De Dageraad, beschouw ik onze Corrispondentie voor afgebroken
en geeindigd. Wat D in dezen rétardeert begrijp ik niet. Allén aan zijne bijzondere
omstandigheden, kan zijn stilzwijgen niet toeschrijven. Maar dit neemt niet weg, dat
ik in zijn persoon blijf belangstellen zoo als ik zijne zaak blijf toegedaan.
Aangenaam zou 't me dus zijn, eens iets omtrent hem en zijne plannen te mogen
vernemen, en ik vraag van uwe goedheid mij, als 't u eens gelegen komt, eenig berigt
dien aangaande te willen avanceren.
Inmiddels met respect.
Ued dienaar
N. Braunius Oeberius

[10 februari 1866
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
10 februari 1866
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 3, blz. 74.
M.M.)
Den Heer E.D. Dekker
Amice
Het biljet van ? 10 is in dank ontvangen; het kwam zeer te pas. Uw huishoudelijk
debit was ? 81.10 tot ulto. January ll.
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Ik heb zoo even Sietzke gesproken. Haar briefje dat verloren geraakt is, bevatte de
kennisgeving die ik u in mijn vorigen rechtstreeks deed, en die ik, na mijn gesprek
met den deurwaarder, onmiddellijk haar verzocht had U te doen toekomen, - in de
veronderstelling dat uw adres haar wel bekend zou zijn.
Van harte goed succes en onze groete
T.T.

[19 februari 1866
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
19 februari 1866
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
aan éen zijde beschreven. (M.M.)
Frankfort 19 febr 66
Waarde d'Ablaing!
Ik vind ze hadden zonder hun officieel geweten te bezwaren den brief wel op uwe
handtekening kunnen afgeven. Wat 'n stiptheid! Enfin!
Hiernevens nu 't getekend bewys, wees nu zoo goed hem te laten halen en my
aangeteekend te zenden. Hierby ? 10 voor uw vrouw. Ik ga niet achteruit, maar ook
niet vooruit zoo hard ik wilde. Ik wou goedkoper gaan wonen, maar heb tegenspoed
in 't vinden van een plekje waar ik rustig werken kan. In dorpen laat men zich betalen
voor de exentriciteit, naar 't schynt. tout comme chez nous.
gegroet t.a.v
Douwes Dekker

[februari 1866
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
Waarschijnlijk eind februari 1866
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
geheel beschreven. (M.M.)
Over het speelsysteem van Multatuli heeft Mimi enige mededelingen gedaan
(Brieven VII, blz. 114-117; Brieven WB VII, blz. 92-94); terecht verwijst ze daarin
ook naar Millioenenstudiën, hoofdstuk: Systemen. (Vgl. VW V, blz. 168). Men zie
ook Multatuli's brief van 29 en 30 december 1865.
Frankfort Vrijdag morgen
Waarde d'Ablaing! Ik ben zeker te winnen als ik wat meer geld heb. Zeg dat SVP.
aan Weis, of liever ik zal hem zelf een briefje insluiten. Maar ik moet meer geld
hebben, want daar ik hier duur leef, absorbeert de uitgaaf wat ik vooruit ga. Kunt gy
met Weis overleggen
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of 't hem of u beiden zamen mogelijk is wat geld te verschaffen? Ik ben zeker van
den uitslag. Ik heb aan van Helden ook geschreven, en hem (na ruggespraak met u)
gevraagd of hy ? 5 of f 600 kan byeenbrengen. Dan ga ik wonen in Friedrichsdorf
een dorp waar een zeer interessante zaak bestaat, namelyk een franse kolonie, die
my aanleiding geeft tot een goeden roman. Ik zelf namelyk ga niet naar Homburg. In
myn kamer bereken ik de kansen, en laat uitvoeren. Maar dit onder ons. Nu, daarom
wou ik thuiszittend, schrijven, wat zeer prettig gaan zou, als de geldzaken goed
gingen. En dat moet, als ik wat meer ruimte heb, zoodat niet de betrekkelijk kleine
winst geabsorbeerd wordt, door de uitgaven.
Kunt gy, weis en vHelden niet met u drieen fl 5 of fl 600 bij elkaêr brengen? Ik
beloof u een paar flinke deelen daar voor, en 't geld bovendien terug, of dubbel en
meer dan dat, want als ik eenmaal wat hooger kan stygen en myn kapitaal verdubbeld
heb kan ik ook spoediger vooruitgaan.
De berekening is zeker, 't Is eenvoudig als 2×2.
Tracht in allen gevalle wat te zenden, en vraag dat aan Weis en vHelden ook.
Wilt ge my met een myn brieven zenden, als er zyn. (Vonnissen hoeven niet. Edu
schryft aan zyn moeder dat ik ? 18 moet betalen en 8 dagen ‘en prison’. Is dat waar?
Komiek!
Wilt ge my in allen geval per ommegaande antwoorden? adres Hotel de Bruxelles.
Wees met uwe vrouw hartelyk gegroet
tav. DD
Zeg niemand dat ik niet zelf te H. kom. Ik wil niet dat men kunne nasporen hoe
ik doe. Ik zeide 't u maar, dat je zult kunnen begrypen hoe ik zal kunnen schryven,
wat onmogelyk zyn zou als ikzelf dagelyks in dien tourbillon kwam. Ik reken en
werk thuis. Dat is bovendien een hoofdconditie van slagen wyl 't alle entrainement
voorkomt. Ik ben nu een rekenmachine, Dat is een persoon die zich zonder band dáár
bevindt, niet!

[Bijlage
Mededeling van Mimi inzake de speelbank]
Bijlage
Mededeling van Mimi inzake Multatuli's ervaringen aan de speelbank. (Brieven
VII, blz. 117-118; Brieven WB VII, blz. 93-94)
twee maanden: in werkelijkheid luidde het vonnis twee weken.
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Dek was enthousiast over zyn gevonden systeem en ik met hem. Wel wantrouwden
wy het in 't algemeen, maar dan gingen wy zitten cyferen en cyferen, en telkens bleek
het deugdzaam en bracht ons door allerlei afwykingen terug tot de laagste mise. Dan
juichten we, en gaven toe in illusies. Tine niet meer in nood, geen dreigende wissels
meer in omloop. Al zyn schulden afgedaan, die aan schuldeischers en die aan vrienden.
Dan een dagblad opgezet! Daaraan zou hy voor redactie en administratie zyn trouwe
vrienden plaatsen ieder naar zyn aard, en hy zou de chef zyn! Dat blad moest iets
heel byzonders worden; het zou hem stem geven in den staat en gewicht en macht...
macht om goed te doen. Dan ging hy de lucht in...
De eerste twee drie weken te Homburg hield het systeem wat het beloofde. Dek
zond toen byna dagelyks een honderd-frank-biljet aan Tine die daarmede verschillende
schulden betaalde, en hy hoopte door grootere mises weldra alle brusselsche
crediteuren te voldoen, maar eer het zoover was leerden wy de keerzy van deze
speelmanier kennen.
We sprongen of nagenoeg. Nu hadden we geen ressources, en daar kwam nog by
dat Dekker niet naar Holland terug kon keeren. Als alles goed was gegaan zou hy
met genoegen zich hebben aangemeld om zyn gevangenisstraf te ondergaan; zoo
twee maanden cellulair, alleen met zyn eigen gedachten, met rust en kalmte om door
te denken, dit had hy gaarne gedaan; zelfs is zooiets altyd een soort illusie van hem
geweest. Maar nu, zonder rust en met de pynigende gedachte aan den nood van vrouw
en kinderen, was't ondoenlyk. Peinzende aan wat hem thans te doen stond besloot
hy den uitgever van Helden, die hem in Amsterdam bezocht had, om voorschot te
vragen op een werk dat hy beloofde voor hem te schryven. Nadat toch de heer Meyer
eigenaar was geworden van den 1sten en 11den bundel Ideen, stond het by Multatuli
vast dat hy de relatie met dien heer wilde afbreken. Van Helden nu gaf gevolg aan
zyn verzoek, maar van schryven kwam in de eerste maanden nog niets. Er werd weer
gespeeld. Geslagen in onze hoop en met zeer weinig geld kwamen wy in Juny te
Coblenz aan.

[maart 1866
Advertentie in De Omnibus]
Midden maart 1866
Advertentie in De Omnibus, nr. 19. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
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Bij de firma R.C. MEIJER, Kalverstraat E, 246,
te Amsterdam, zijn onder anderen succesivelijk verschenen en worden met
buitengewoon succes gedebiteerd:
MULTATULI.

Ideën. 2 Deelen. in 8o

f 8.- .

MULTATULI.

Minnebrieven, in 8o

f 2.- .

MULTATULI.

Herdrukken, in 8o

f 1.60.

MULTATULI.

Bloemlezing, in 12o
(prachtuitgaaf)

f 2.75.

ter perse:
MULTATULI.

De Bruid daarboven, in 8o f1.- .

MULTATULI.

Vrije arbeid in Ned. Indië. f 140.
in 8o afzonderlijk
verkrijgbaar:
afzonderlijk verkrijgbaar:

MULTATULI.

Wijs mij de plaats waar ik f 0.45.
gezaaid heb. in 8o.

MULTATULI.

Japanse Gesprekken, in 8o f 0.40.

MULTATULI.

Verspreide stukken, in 8o

MULTATULI.

Brief aan Mevr. P.... in 8o f 0.40.

MULTATULI.

Het Gebed van den
Onwetende, in 8o

f 0.10.

MULTATULI.

De zegen Gods door
Waterloo. in 8o

f 0.10.

f I.- .

[maart 1866
Artikel van De Geyter]
Midden maart 1866
Artikel van J. de Geyter in het Nederduitsch Tijdschrift, Nieuwe serie, Eerste deel
(Brussel 1866) blz. 65-90. (AMVC Antwerpen; fotokopie M.M.) Het artikel bevat een
inleiding vijf grote aanhalingen uit Multatuli's werk, verbonden door enige
toelichtende tekst, en een beknopte nabeschouwing. In het onderstaande zijn die
aanhalingen door verwijzingen vervangen; de tekst van De Geyter is onverkort
herdrukt.

Multatuli. door J. de Geyter

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

Aan Frans de Cort.
Alzoo, vriend, gij hebt Multatuli niet gelezen?
Wel is waar, zijn er in België weinigen die ooit een zijner werken in handen hadden,
ja, weinigen die zijnen naam hoorden; maar dat gij den Max Havelaar, de
Minnebrieven, de Ideën, dat gij niet alles wat hij schreef hebt gelezen en bewonderd,
is niet te gelooven: het grenst aan de misdaad.
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Drukt dat in het Nederduitsch Tijdschrift, ter boete: gij hebt het maar uitgesteld, uit
losbollerij; voor de dichters is vergiffenis. Maar voor die drie millioenen Vlamingen?...
Wrokken wij eens te meer op den toestand hier te lande, op de zucht naar 't Zuiden,
op de verfransching door den Staat, die maakt dat Frankrijk is ons eigen huis, en
Holland verder ligt dan China.
Victor Hugo moge een bespottelijk werk ter perse hebben, nog eer het te koop is,
wordt het hier door honderden nieuwsbladen als een wonderboek aangeprezen; - dat
Multatuli in Amsterdam meesterstukken schrijve, dat de eene oplage snel na de
andere volge, dat hij gansch Holland met zijne millioenen kolonisten doe opspringen
van vrees en van vreugd, - de geniale hervormer, - daar weten de Belgen niets van,
dat verlangen zij niet te weten...
Voorwaar, Holland ligt nog immer duizende mijlen van hier, en men spreekt er
Chineesch.
O dom volk van Duinkerke tot Roermond, van Brussel tot Breda! O liberalen van
heden, o clericalen van vroeger!
Vriend, gij moet hem lezen en doen lezen.
Begint met den Havelaar, zijn eerste werk.
Havelaar is hij-zelf, - neen was hij-zelf, want hij is veranderd: onrecht en huichelarij
hebben hem verbitterd; van vriend der verdrukte Javanen is hij de vriend van alle
verdrukten geworden; van hervormer in Nederlandsch-Indië, hervormer in het gansche
menschdom.
Een politieke, sociale, philosophische, moreele hervormer, - en voor Holland
bovendien een letterkundige hervormer.
Geen christen, - een mensch. Multatuli is groot.
Grooter dan al de Bilderdijken, van der Palm's, van Lennep's en Beetsen bijeen.
Dieper van gedachte, rijker in vinding, prachtiger van kleur, treffender van vorm
en dichter bij het ware.
Ge moet hem lezen.
Voor Holland bovendien een letterkundige hervormer...
Hoezeer was dat noodig! Bij onze Noorderbroeders is de letterkunde schier gansch
in de macht der dominés, evenals in vroeger tijd het boekenschrijven het vak was
van kloosterlingen. Vandaar vooral gemaaktheid in de hollandsche zeden, gebrek
aan waarheid, natuur, leven in de hollandsche werken.
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Waar zijn de menseken in hunne schriften geschapen? Beelden zonder brein en hart,
zonder driften, - momiën.
Multatuli blaast leven. Nu gadegeslagen: dat zij den groei en den bloei eens
tegenhouden onder de warmte der meizon!
Max Havelaar was hij-zelf, een adsistent-resident van het moederland in
Nederlandsch-Indië. In de twintig jaar was hij reeds ambtenaar in het schoone Rijk
van Insulinde, met zijne 40 millioen bewoners, toen hij het onrecht niet langer aan
kon zien. Hij wil het te keer gaan, zelfs tegen den Regent, het inlandsch opperhoofd,
in; - het kwaad wordt niet uitgeroeid, maar Havelaar heeft zich-zelven gebroken.
Met een eervol ontslag uit 's lands dienst, komt hij naar Nederland weder, met zijne
vrouw en zijn kind, - zijnde Tine en kleinen Max, - arm als de ongelukkigsten wier
lot hij ter harte had genomen. Hij wacht vier jaar op herstelling van de gepleegde
misdaden en op de erkenning van de eerlijkheid zijner handeling. Hij krijgt zelfs
geen antwoord op zijne brieven aan den Goeverneur-generaal in ruste, onder wiens
bestuur alles is geschied.
Dan wordt hij schrijver, - neen, dat zoekt hij noch te zijn, noch te worden, - dan
verhaalt hij het gebeurde, en brengt aldus het pleit vóór de rechtbank der openbare
beoordeeling.
Dat boek zal ik u niet ontleden. Wilt gij er in eens een denkbeeld van, zoo leest
slechts de aanspraak van Havelaar tot de inlandsche Hoofden, den eersten dag na
zijne aankomst in de residentie Lebak. 't Zijn juist deze Hoofden die, ofschoon uit
de schatkist der regeering rijk bezoldigd, met hunne verwanten de bevolking uitzuigen,
onder 't oogluiken der nederlandsche ambtenaren.
Hij sprak in het maleisch, eene oostersche tale; door overzetting in het nederduitsch
moet er veel schoons van verloren zijn gegaan; edoch, men hoore hoe hij het ons
vertaald wedergeeft:
De aanhaling die blz. 68-74 vult, betreft de tekst in VW I, blz. 105-108
regel 11, blz. 109 regel 6-16, blz. 110 regel 12-blz. 113 regel 12.
Hoe vindt ge dien Hollander, vriend? Gewis niet hollandsch.
Mocht ik u het verhaal van Saïdjah overschrijven, schoon tusschen het schoonste
dat ooit eener veder ontvloeide! Maar ik zou wellicht met den uitgever hebben af te
rekenen. Het beslaat in den Havelaar 27 bladzijden, en behelst meer gevoel, meer
gezang, meer poëzie
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dan... - geene vergelijking... - schoon als de natuur op Java, waar als het hart van
zulken mensch!
Nog eens, Max Havelaar moet ge lezen, vriend! hij laat u lang denken aan dat
‘prachtige Rijk van Insulinde, dat zich daar slingert aan den evenaar, als een gordel
van smaragd.’
In ‘Wijs mij de plaats waar ik gezaaid heb.’ - ‘Iets over vrijen arbeid in
Nederlandsch-Indië,’ - ‘Brief aan den gouverneur-generaal in ruste,’ ‘Minnebrieven,’ - enz., zet Multatuli den strijd voort tegen de misbruiken in de
nederlandsche bezittingen. Zijn hoofddoel is immer verbetering, rechtvaardigheid,
- doch in elk zijner werken, in het minste zijner vlugschriften, komt de schrijver, de
kunstenaar, zóó door, dat men trek heeft, verdrukkers en verdrukten te verwenschen,
die den dichter dwingen zoveel tijd te wijden aan... het goede. - Horror! - Maar het
schoone is zijn gebied, en te midden der bittere satyre, der bijtende spotternij, over
de dagbladen, de wetgevende kamers, de dominés, het publiek, maalt hij tafereelen,
schikt hij toestanden, wekt hij handeling, zooals men er te vergeefs zoeken zou bij
die Hollanders, die het luidste aanspraak maken op letterkunde.
Hooger heeft hij-zelf gezegd dat het Oosten hem als gevoed had met den geest
dien het Oude Testament heeft ingegeven. - Niemand is kwistiger met parabels dan
Multatuli. Niet enkel de groote feiten uit de geschiedenis, de verkeerdheden in de
zeden der volkeren, het ontstaan der godsdiensten, priesters, koningen, maar de
droogste, dorste onderwerpen uit het werkelijke leven, weet hij tot boeiende vertelsels
in te kleeden.
Een paar tafereelen uit Wijs mij de plaats waar ik gezaaid heb:
De aanhaling die blz. 76-81 vult, betreft de tekst in VW I, blz. 494-499
midden.
Eene spotternij uit den Vrij-arbeid:
De aanhaling die blz. 82-85 midden vult, komt overeen met VW II, blz.
248 laatste regel- blz. 252 regel 2.
Uit de Minnebrieven, eene parabel, der eerste ‘geschiedenis van gezag:’
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De aanhaling op blz. 85 midden tot 86 midden betreft VW II, blz. 34.
- Zoo laat hij een dienstmeisje eenen god scheppen uit een' zwarten hond, om kinderen
bang en gehoorzaam te maken.
‘Maar die kinders werden waanzinnig, uit vreeze van dien hond.
‘En dat zijn zij gebleven tot op dezen dag.’
- Eenen rijken reiziger laat hij schatten geven aan eenen roover, die van eenen
kluizenaar heeft geleerd hem te vangen in den strik des geloofs.
‘Die strik heeft zijne kracht behouden tot op dezen dag.’
- ‘O vader, zeg mij waarom de zon niet valt?’
De vader wist het niet, was beschaamd en werd toornig; het kind dorst nooit meer
zulke vragen te doen en werd nooit een man, schoon 't zes duizend jaar leefde... neen,
veel langer.
‘Het is dom en stomp gebleven tot op dezen dag.’
- Zoo verhaalt hij, even bondig, hoe Krates de tweede, ofschoon krombeenig en
onbezonnen, plaats nam op zijns vaders stoel, dien hij troon noemde.
En hoe hij ‘daarop is blijven zitten tot op dezen dag.’
Enz., enz., enz.
Vriend, de Minnebrieven zou ik u wel allen willen overschrijven, maar ik durf u
nog den Weg naar Golgotha niet laten drukken. Op minder dan drie jaar vier uitgaven,
- 194 bl. aan den prijs van 2 gulden, - tegen zulke reden van een' uitgever valt niets
in te brengen. Zij besluiten in zekeren zin, de kruistochten door Havelaar begonnen.
en hier past het, u over te schrijven hoe hij-zelf den uitslag van zijn strijden en lijden
vertelt.
De aanhaling op blz. 87-89 boven komt overeen met VW II, blz. 104-105.
Zoo hopeloos staat de Havelaarszaak niet: zij is te rechtvaardig en heeft het
nederlandsche volk te diep geschokt om niet te zegepralen. In zijne Ideën treedt
Multatuli op in zijne volle macht. Dat werk is nog niet gansch uitgegeven; reeds zijn
er 528 ideën verschenen, die 416 en 384 bl. beslaan. Hoe zou ik u dat ontleden?
Daarin raakt hij al de misbruiken aan, al de verkeerdheden der hem omringende
wereld. En diep slaat hij den blik. En immer is hij boeiend. Nergens verhaalt hij met
die langdradigheid, op dien zagenden toon, den zinledigen
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schrijveren eigen. Nergens die pleegvormen, onwaardig van menschen met hart en
ziel. Door den stijl maakt hij zijn de gedachten die de denkende wereld beroeren.
Als een zaaier strooit hij ze rond. Dat had Holland noodig. Schudding uit zijnen
politieken slaap, opwekking uit zijne bijbeldweeperij, natuurlijkheid in zijne zeden,
moed tot zoeking naar waarheid. ‘Er is verrotting in den Staat,’ roept hij met
Shakespeare, in zijnen Vrij-Arbeid; hier weten wij 't niet, en God gave dat hij loog.
Maar wat wij weten, er is verrotting in de letterkunde; zooals wij zegden, niets leeft
in de hollandsche schriften, en wat niet beweegt, bederft. Stilstaande water stinkt.
Vriend, gij zult die uitdrukking gemeen vinden: zij is juist.
Een laatste woord, ik heb Multatuli, den man ‘die veel heeft geleden, veel heeft
gedragen,’ nooit gezien; nog niet lang heb ik zijne laatste werken gelezen, - en vóór
die boeken was mij reeds ter ooren gekomen ‘dat hij een slecht mensch is...’ Zie
vriend! wie dat heeft hooren fluisteren en hem leest, voelt eene diepe verachting voor
het menschdom in zijn gemoed ontstaan. Grootere weldaad kan de hollandsche natie
niet verhopen dan een man met de gedachten en de middelen van Multatuli. Uit hem
zal, nog in onzen leeftijd, voor Noord-Nederland een volk groeien als door tien
geslachten, met hunne bekrompenheid, niet ware verwekt geworden. Dat is mijn
innige overtuiging. Staatslieden, dominés, uitzuigers van Java, - allen die belang
hebben in 't behoud der misbruiken, ginder en in 't moederland, of te laag zijn om te
denken op de menschelijke waardigheid, of te lafhartig tot het betoonen van eigen
wil, - die allen zijn op hem losgelaten. Maar achter hem staat de schaar van het
denkende volk, en die schaar is talrijk en groeit aan met eiken dag. Zij mogen hem
van oor tot oor belasteren, zij mogen hem met geweld bevechten: pen en woord
worden niet verslagen. Zijnen invloed vernietigen zullen zij nimmer. Hij voert de
waarheid in zijn schild, en genie is zijn zwaard.
Maar is 't niet bedroevend dat bij alle volkeren en in alle tijden, dat in onze eeuw
en bij Nederlanders, de grootsten en edelmoedigsten onder allen gelasterd worden
en vervolgd? Een volk houdt aan zijn geluk, aan zijne vrijheid, aan zijne eer, aan
zich-zelven, als een mensch aan 't leven; Waarom toch zoekt het immer die te
slachtofferen wier streven dat geluk, die vrijheid, die eer moet verhoogen?
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‘De geschiedenis eener groote conceptie, zegt hij in de idée 30, roept mij altijd een
tekst toe: Met smart zult gij kinderen baren!
‘Als een graankorl spreken kon, zou ze klagen dat er smart ligt in 't ontkiemen.
‘Helden, artisten en wijsgeeren zullen mij begrijpen, en de klacht van die graankorl
verstaan.’
En in de idée 57: ‘Er is maar éen weg ten hemel... GOLGOTHA!’

[17 maart 1866
Deurwaardersexploot inzake vonnis]
17 maart 1866
Deurwaardersexploot ten bewijze dat een afschrift van het vonnis van 17 januari
aan de woning van Multatuli is betekend en afgegeven. (M.M.) Het afschrift, een
enkel vel folio, aan éen zijde beschreven, is uiteraard overeenkomstig het vonnis,
met weglating evenwel van de (gedrukte) wetsartikelen; het bevat de onjuiste datering
‘uitgesproken den Achtsten Maart 1866’, een fout die waarschijnlijk ontstaan is
doordat op die dag dit afschrift werd gemaakt.
Op de keerzijde, bovenaan, staat het navolgende exploot.
In den Jare 1800 Zes en zestig den Zeventienden Maart ter requisitie van den Heer
Officier van Justitie bij de Arrondissements Regtbank te Amsterdam. Heb ik Willem
Leepel Deurwaarder bij dezelve Regtbank wonende te Amsterdam, het vorenstaande
Vonnis
Beteekend
aan Eduard Douwes Dekker
wonende Kalverstraat E 246
aldaar Sprekende met de Heer J.E.H. Stijling
en van hetzelve, alsmede van dit Exploit aan hem een afschrift gelaten. WLeepel
deurw.

[20 maart 1866
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
20 maart 1866
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 4, blz. 3.
M.M.)
Voor de tekst van het vonnis zie men 18 januari, en de aantekening bij 17 maart.
E. Douwes Dekker
Frankfort a/M
Amice!
Uw Vonnis is eindelijk beteekend en het afschrift bij mij bezorgd - wenscht ge
dat ik het u opzende -
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Van Vuuren is een week of wat geleden onverwachts bij mij weggeloopen. Hij heeft
de monomanie zich te verbeelden dat hij op het punt staat schatrijk te worden, - wil
daarom niet langer knecht zijn schrijft dag en nacht brochures en annonceert er reeds
een heele lijst in het Handelsblad van heden - Treurige positie vooral voor zijne
vrouw, die nu alleen met schoonmaken, de kost moet winnen - Zie, als ge eenigzins
kunt, Fine wat geld te zenden wij zijn er erg om verlegen. De kinderen beginnen
eindelijk wat beter te worden doch de gezondheid van mijn vrouw heeft geweldig
geleden. In vier maanden heeft zij bijna geen nachtrust gehad, zij dien buiten dien
reeds zoo sukkelend was.
Ingesloten een brief, heden voor U ontvangen.
Na vriendschappelijke groete
Geheel de uwe

[22 maart 1866
Brief van De Geyter aan d'Ablaing]
22 maart 1866
Brief van J. de Geyter aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Dubbel velletje zeer
dun postpapier, waarvan éen bladzijde beschreven; als vouwbrief verzonden. Op
blz. 4 adres en postzegel. (M.M.)
Heer Meijer,
Het zal U wel verwonderen, doch Gij zult het niet afkeuren, dat ik U schrijve over
iets dat voor de denkers in Noord- en Zuid-Nederland van groot belang is.
Multatuli's werken zijn in Vlaamsch België schier niet te vinden. Ik, die ze allen
heb, ben verplicht ze links en rechts uit te leenen, omdat zij hier niet te koop zijn.
En zoo er een hollandsche schrijver bij onze bevolking gelust wordt, is 't wel die
van Max Havelaar, de Minnebrieven en de Ideën.
Het Getal der Vlamingen die in denken en handelen eene nauwe Gemeenschap
met de noorderbroeders zoeken daar te stellen, is groot, oneindig grooter dan Gij het
weet, en Multatuli moet voor hen meer waerd zijn dan al de andere hollandsche
letterkundigen te zamen. Over eenige dagen kwam in 't Nederduitsch Tijd-Schrift
van Brussel eene vluchtige beoordeeling zijner werken uit; liberale dagbladen namen
die over, - en nu klagen velen: ‘onze boekhandelaars hebben zijne boeken niet.’
Neemt het niet kwalijk, maar ik denk wel te doen met U aan te raden zijne werken
wat naar hier te sturen, en bij middel van dagbladen
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en plakkaten, aan te kondigen dat zij bij dezen en genen boekhandelaar te bekomen
zijn
Ik ken U uit uwe schriften en uw streven en noem mij vrank en vrij uw hoogachtend
J de Geyter
Onder Griffier bij de
Antwerpen, 22 maert 1866.
Arrondissementsrechtbank

[28 maart 1866
Brief van d'Ablaing aan De Geyter]
28 maart 1866
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan J. de Geyter. (Kopieboek 4, blz.
8-9. M.M.)
In het afschrift komen talrijke schrijffouten voor.
Waarde Heer
Ik ben bereid terstond een depot der werken van Multatuli te Antwerpen te vestigen,
als ik slechts weet aan wien mij te wenden. Ik heb nog met geenen der
boekhandelaaren te uwent zaken gedaan, en weet niet van hunne richting en hunne
al of niet Soliditeit. Hoe weinig koopmansgeest ik ook moge bezitten, begin ik toch
eindelijk door kracht van treurige ondervinding, een weinig huiverig te worden,
vertrouwen te schenken. Kunt gij mij in gemoede iemand aanbevelen, dan kan hij
over een assortiment beschikken. Waarom echter heeft mij tot heden nog geen
Antwerpsch boekverkooper iets aangevraagt.
Een actief koopman zorgt dat hij voorhanden heeft de artikelen die gewild zijn is
hij vermogend, dan maakt hij er eenige gewild. - De Antwerpsche boekverkoopers
die nog niet zorgden, de werken van Multatuli voorhanden te hebben zijn dus niet
actief en zullen mij ook voor het depot van weinig dienst zijn, wanneer gij en uwe
vrienden niet een wakend oog houdt over mijne belangen, die, tot mijn spijt moet ik
het bekennen, in zoo naauw verband staan met den opgang dien de genoemde werken
in België zullen maken? Wil een boekverkooper een zeker getal voor rekening nemen
met het doel geheel Vlaanderen voor eigen rekening te voorzien, dan ben ik bereid
hem een behoorlijk extra rabat toe te staan, en dat aan hem, bij uitzondering op dat
het koopen bij hem voordeeliger zij voor zijne Concurrenten dan het rechtstreeksch
aanvragen aan mij. Willem Rogghé te Gent, heeft het een en ander van mij gehad en
ontving een ex voor zijnen winkel van mij in commissie.
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Wat dunkt u van den Omnibus dien ik sedert October 1865 uitgeef, zou ook daarmede
niet wat te doen zijn in de Vlaamsche provinciën? verscheidene onderwerpen die
daarin behandelen zijn, moeten, dunkt mij voor België van even veel belang zijn als
voor Nederland. Een tal artikelen onder verschillende peudoniemen zijn van mijne
hand. Ik zeg u dank voor het Exemplaar uwer beschouwing der werken van Multatuli.
Het Ex. aan den Heer E. Douwes Dekker zelf geadresseerd hem ik hem opgezonden.
Hij is reeds sedert geruim en tijd uitlandig.
Na vriendschappelijke groete.

[29 maart 1866
Brief van Multatuli aan d'Ablaing]
29 maart 1866
Brief van Multatuli aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje postpapier,
aan éen zijde beschreven. (M.M.)
Onderaan staat in potlood: Ontvangen 1 April 1866.
Frankfort Donderdag
Waarde d'Ablaing! Myne vrouw moet vlugten uit Brussel. Ze schryft my dat ze
Vrydag dat is morgen vertrekken wil. Het moet, helaas. Zy zal nu voorloopig in
Amsterdam komen, wilt ge haar myn kamer geven. Ik zal zodra mogelyk geld zenden.
Ik denk dat ze morgen avend laat komt. Maar daar haar vertrek kan bemoeielykt
worden, weet ik 't niet zeker.
Adieu vriendelijk gegroet
tav
Douwes Dekker

[29 maart 1866
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
29 maart 1866
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 3, blz. 77.
M.M.)
Den Heer E.D. Dekker
Frankfort a/M
Amsterdam 29 Maart 66
Amice!
Ingesloten een briefje van de Geyter. Is mijn schrijven van 20 l.l u geworden?
Wees zoo goed mij bij gelegenheid eens te zeggen of ge uwe kamers bij mij nog
wenscht aan te houden of dat ge in uw belang verkiest dat ik ze te huur aanbied en
in het laatste geval mij de sleutel van het kastje en de huisdeur te zenden. - Niets
bijzonders. - verkoop flaauw. Na vriendschappelijke groete Geheel de Uwe R.C. d'Abl.v G
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[30 maart 1866
Tine verlaat Brussel]
30 maart 1866
Tine verlaat Brussel en neemt met Nonnie haar intrek bij d'Ablaing in Amsterdam.
Edu logeert nog steeds bij de familie Koning waar Sietske Abrahamsz goevernante
is.

[Bijlage
Mededeling van Mimi]
Bijlage
Mededeling van Mimi over Tines verblijf in Amsterdam. (Brieven VII blz. 59;
Brieven WB VII, blz. 48.)
Toen Tine later uit Brussel vluchtte, was Dek in Duitschland, waar geldgebrek en
de veroordeeling tot gevangenisstraf hem vasthielden. Hy raadde Tine toen aan naar
Amsterdam te gaan, daar kon hy haar althans een kamer bezorgen... zyn zolderkamer
by Meyer. En ook crediet om te eten voor haar en het kind, by zyn restaurateur Weyer,
in ‘De oude graaf.’

[1 april 1866
Brief van Multatuli aan De Geyter]
* 1 april 1866
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. (Brieven VII, blz. 173-180; Brieven WB VII,
blz. 64-68)
'k Ben zeker dat-i spreken zal: citaat uit de Kruissprook; zie VW II, blz. 108.
minister van koloniën: I.D. Fransen van de Putte, in 1849 suikerplanter op Java
en na zijn terugkeer, gefortuneerd, in 1862 lid van de Kamer, in 1863 minister in het
tweede kabinet-Thorbecke.
Frankfort 1 April 1866.
Waarde Heer de Geyter, Niet voor eergister ontving ik uwe hartelyke letteren van
22 Maart, en wel hier in Frankfort waar ik sedert enigen tyd ben, omdat... omdat...
ja waarom? Vraag aan 't warlend herfstblad waarom 't de storm daar... daar of daarheen
voerde? Sedert jaren enigermate, sedert maanden nagenoeg geheel, gelyken myn
handelingen meer op de onbewuste stuiptrekkingen van een stervende, dan op de
zelfbewuste door keus bepaalde bewegingen van een gezonden mens.
Ik vrees dat de wreedaardige toeschouwers in 't nederlandsch amphitheater weldra
hun lang verwacht ‘habet!’ zullen kunnen uitroepen. Ik word zwakker en zwakker!
Als Julianus de pyl dien hy door christus gerigt waande, treffen my de triviale
beslommeringen
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van 't leven hoe langer hoe dieper, en ik vrees... ik vrees!
Meermalen naar Brussel reizen? Och neen! Ik was daar niet sedert 17 December
1864. En waarom niet? Daar toch wonen myn vrouw en kinderen. Ik kon er niet heen
uit armoede. Zó is het! Eens sedert dien tyd heb ik myn vrouw en jongste kind gezien,
myn lieve nonni. 't Was toen ‘de bruid daarboven’ werd gespeeld (buiten myn
bemoeienis en tegen myn wil byna, want gy begrypt dat ik die spelery uit myn jeugd
afkeur.)
Goed,‘de bruid daarboven’ zou gespeeld worden, een jonge dame in Brussel wilde
't zien en nam myn vrouw en kinderen mede. Door dat gastvrye toeval zag ik myn
dochtertje in Maart 1865. Maar sedert niet meer.
Maar wel zag ik myn kleinen Max! Want zie, thuis in Brussel, zou weldra geen
brood meer zyn, en om myne vrouw te verligten, moesten wy er in toestemmen dat
hy in Amsterdam by eene familie te logeren kwam. Dat zou tydelyk zyn, ja zelfs
maar voor zeer korten tyd, want natuurlyk, wy kunnen toch vreemden niet op den
duur belasten met de zorg voor ons kind. Maar sedert maanden reeds heb ik geen
mogelykheid gevonden op andere wyze voor hem te zorgen.
Dat ik niet in Brussel komen kon was om de schulden die myne vrouw daar had
moeten aangaan. Zy had niets en moest dankbaar zyn als men haar woning, voedsel,
kleeren op crediet geven wou. Daarvoor werden acceptaties gegeven die my boven
't hoofd groeiden. Ik moest telkens nieuwe verbindtenissen aangaan om oude
natekomen. Spaar my de mededeeling van die pynlyke geschiedenis.
Had ik als een werkman van de pen geregeld kunnen arbeiden, 't ware niets geweest.
Maar ik ben geen schryver, geen boekemaker. Ik heb niets in myn hart dan
verontwaardiging, en die vult geen vellen druks. 't Is een kort woord, een vloek over
't bedorven Holland! Al ware 't my mogelyk geweest meer schryvery te leveren, toch
zou dat niet gebaat hebben want de hoedanigheid zou weldra zó geworden zyn dat
ze myn eentonig geklaag niet ‘mooi’ zouden hebben gevonden. Dat is nu reeds het
geval. Ze willen dat de bezwykende kampvechter hen vermake met een sterfliedje.
‘'k Ben zeker dat-i spreken zal aan 't kruis
De kind'ren gaan, om dat te hooren, mee.’
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Juist! Dáárom gaan de kind'ren mee, en dáárom kopen de ouderen 't relaas van wat
de man aan 't kruis gezegd heeft.
Maar nog eens, men vult geen vellen druks met eli sabachtani.
Dat 's een klaagbrief, dat is laf, onmannelyk, klein, onridderlyk... niet waar? Hoor
eens, ik moest op uwen hartelyken brief aldus antwoorden, of lomp niet-antwoorden.
Komen, gaan, schryven, antwoorden of zwygen... reken my niets toe. 't Is me gebeurd
iemand boos te maken omdat ik hem na gemaakt bezoek, niet terugbezocht. Eilieve,
de man wist niet, of veinsde niet te weten, dat ik geen behoorlyke schoenen had. In
zoo'n geval moet men voor schuldig doorgaan of de oorzaak noemen. Men heeft dan
te kiezen tusschen schyn van lompheid of onmannelyke klagt.
Had ik nu, in plaats van 't laatste te kiezen by U moeten doorgaan voor lomp? Dit
ter verontschuldiging over myn klagen.
Versprei toch zooveel mogelyk uw oordeel over 't verschil tusschen antikatholieken
en protestanten... ja zelfs ik geloof dat we verder kunnen gaan dan de protestanten
onder de antikatholieken te stellen, ze staan waarachtig beneden de katholieken zelf.
Het katholicisme is een dwaling, 't protestantisme is een pest. Ik heb daarop veel
malen gedoeld. Laat toch nooit in België het denkbeeld veld winnen dat liberalisme
één is met protestantery. Wy moeten voor ons zelf en onze kinderen streven naar
waarheid, goed! En 't komt niet te pas te kiezen tusschen 2×2=5 of 2×2=3. Maar...
als er keus tusschen leugen mogelyk ware, zie ik zou honderdmaal liever myn kleinen
jongen misbediende of koorknaap zien, dan protestant. Want zie, 't protestantisme
is geen dogmenzaak. Protestant zyn heet eigenlyk: voordeelbrengend fatsoen,
effecten-soliditeit, droogstoppels-wysheid. Een protestant offert niet, hy bespot alle
offer. Hy belacht kinderlyke dwaling, en mest zich met andere dwaling die beter
genoteerd staat op de beurs. En, hoe ook gedeeld in soorten van gelooven, toch zyn
de protestanten één, zoodra 't hun eigenlyk geloof geldt: voordeel. De eenstemmigheid
waarmee men te velde trekt tegen ieder die opstaat tegen hun gouden kalf, heeft my
overschreeuwd, of neen, schreeuwen doen zy niet. Dat zou een domme paus doen
als men hem aantastte. De protestanten zwygen in 't publiek, lasteren in 't geheim,
en smoren den vrydenker die zonder eer vergaat. Och 't is zo bitter dat men...
Ik kan niet voortschryven. Ik ontvang zooeven berigt dat myne
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vrouw is weggevlugt uit Brussel. Heden vervielen er acceptaties aan slagter en
huisheer. 't Kon niet langer! Ze is in Amsterdam en zal daar 't zolderkamertje
betrekken dat ik bewoonde by myn uitgever. Ik moet nu verder raadschaffen. Hoe,
weet ik nog niet. Tyd om door geregelden arbeid iets te bereiken is er niet. En al
ware de nood niet dringend, ik heb geen stemming tot arbeid. Ik weet niets, begryp
niets. En wat zullen de welvarende Hollanders my slecht vinden dat ik de Brusselse
wissels niet betaald heb!
Adieu, hartelyk gegroet. Ik moet er aan denken vanwaar myn vrouw en kind
morgen eten zal bekomen. Daarom sluit ik, en als gy later niet van my hoort, denk
dan maar dat zoo iets my bezighoudt.
Hartelyk gegroet, en gedankt voor uw deelneming
Douwes Dekker.
Meyer heeft my uw stuk gezonden uit het Tydschrift. Ik dank u. In Holland is de
taktiek my nooit te noemen. Dat wint wederlegging uit.
Op 't budget van 1867 zal gebragt worden 3½ miljoen guldens voor verhooging
der inkomsten van de Javaanse hoofden, om hun 't eerlyk zyn wat minder moeielyk
te maken. De som is gering, maar de bedoeling zou goed kunnen zyn. Welnu, de
bedoeling is niet goed. De hoofden zullen stelen en knevelen als vroeger, en de
toeziende beambten zullen na myn voorbeeld, nog minder dan vroeger den moed
hebben, zich daar tegen te verzetten. Die f 3½ miljoen is een huichelachtige afkoop
van den schyn des onregts.
Zoo ook 't vrygeven van die weinige slaven in West-Indië (slechts 30.000 koppen).
Tegen over die christelyke brave daad staat het feit dat de nederlandsche staat in
Oost-Indië al zyn onderdanen d.i. 40.000.000 tot slaven maakt! Ja erger. Want slaven
hadden aanspraak op voeding, Dat heeft de Javaan niet. By hongersnood in zyn
vruchtbaar land ten gevolge van misbruik en wanbestuur, laat men hem sterven.
Als staaltje van den hollandschen geest kan dienen dat men een fortuinzoeker die
in elf, twaalf jaren tyds 3 miljoen guldens uit den Javaan heeft weten te persen minister
van Koloniën gemaakt heeft, ja zelfs chef van 't kabinet! Zó heeft Nederland
geantwoord op den Max Havelaar! Het heeft openlyk party getrokken voor 't
schandelykst onregt.
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Is er niet huichelary in die nu toegestane f 3½ miljoen, als men in Indie, door zulke
benoeming tot minister, duidelyk gezien heeft dat het brave Nederland niet wil dat
misdaad gestraft worde? Is dàt geen premie zetten op roof?
Die minister erkende my eens niets van de zaken te weten. Hy had het altyd te
druk gehad met money making, natuurlyk.
En attendant zwerf ik en de mynen rond, verlegen om een dak! Begrypt ge dat
men bitter wordt? En toch klaag ik niet daarover op zich zelf Ik zocht geen loon.
Maar ik klaag hierover dat die bitterheid my belet te arbeiden.
Vaarwel.

[april 1866
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
Begin april 1866
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 3, blz. 77-78.
M.M.)
Deze brief, ongedateerd, staat na éen van 1 april maar hierop volgt in het
Kopieboek pas weer éen van 4 juni.
Den Heer E.D. Dekker
Frankfort a/M
Amice!
Uwe vrouw is op het oogenblik bij mij waren mijne omstandigheden gunstiger
het zou mij een genoegen zijn haar onvoorwaardelijk gastvrijheid te blijven verkenen.
Thans echter verzoek ik U in het oog te houden dat ik zelf in de grootste
geldverlegenheid zit, getuige twee laatste brieven die ik u geschreven heb, houden
kan ik haar dus niet op mijne kosten. Wij moeten dus te zamen raad schaffen, wat
te doen in afwachting dat ik in staat zij, door hulp van anderen, haar eenigermate
voor de toekomst te verzekeren. Ik begrijp ligt dat ge geen geld missen kunt de omstandigheden bewijzen het. Tot
geregeld werken van de Ideen zal u het hoofd niet staan, en zelfs al zoudt ge het plan
hebben een derde bundel te beginnen dan zou ik groote moeite hebben menschen te
vinden, die mij de gelden voor uw honorarium zouden willen voorschieten totdat de
opbrengst van een voldoend getal exemplaren de restitutie mogelijk maakte. Ik stel u dus voor mij stukken te zenden geschikt om in den Omnibus te worden
opgenomen. Stukken van uwe hand zouden het debiet van dit blad stellig genoegzaam
bevorderen, om mij in staat te
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stellen, eerstens uwe schuld bij mijne vrouw en mij te delgen, en voorts in het
bestrijden der kosten van woning en onderhoud voor uwe vrouw en Nonnie,
voorloopig ten minste, te voorzien. De abonnementsprijs van den Omnibus wordt
kwartaalsgewijs betaald bijgevolg zou op deze wijs ik spoedig aan geld geholpen
zijn, en gij met geringe moeite, voortaan onbezorgd kunnen zijn over het lot van
vrouw en kinderen. Ook u zou het vrijer en minder belemmerd in Uwe handelingen
doen zijn. De kogel ware van uw been losgemaakt. Geeft ge nu en dan teeken van
leven, dan houdt ge daarenboven de aandacht op uw persoon gevestigd, hetgeen
noodig is, in Nederland vooral om niet vergeten te worden-de verkoop uwer werken
begint reeds zeer te kwijnen-en om verzekerd te kunnen blijven van een tal lezers,
wanneer ge u 't avond of morgen soms eens weder aan gezetten arbeid mogt willen
begeven. Voor artikelen in den Omnibus bied ik u een honorarium overeenkomende
met dat wat ik u voor de Ideen etc. betaald heb.Er zijn gebreken en verkeerdheden genoeg op sociaal gebied dat ge niet beperkt
behoeft te zijn in uwe keus of verlegen over een onderwerp. Aan volume zijt ge niet
gebonden; verband hoeft er tusschen de stukken niet te zijn; een oogenblik dispositie
is voldoende een massa nieuwe zorgen te voorkomen. Denk over dit voorstel eens
na en doe mij zoo spoedig mogelijk uw besluit kennen; er moet hier gehandeld
worden, op de eene wijze of op de andere.Na groete
Geheel de uwe

[4 april 1866
Brief van Multatuli aan Tine]
* Waarschijnlijk 4 april 1866
Brief van Multatuli aan Tine. (Brieven VII, blz. 59-66; Brieven WB VII, blz. 48-53)
Frankfort, Woensdag. (April 1866).
Lieve beste Tine. Je begrypt hoe ik over den toestand tob, en even als jy 't lyden
en de angsten zooveel mogelyk voorbygaat, zal ik ook maar niet toegeven in
beschryving van al de akeligheid. Van de fataliteiten heb je geen begrip.
Lieve beste Tine, je brief is in weerwil van alles dapper. Maar ik schryf't meer toe
aan moedige overspanning dan aan beredeneerden grond. Enfin, waar geen goede
grond is, is 't mooi dat je je toch overeind houdt. We moeten wel. Ik begryp niet hoe
je 't klaar zou krygen
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in Holland voor jezelf te zorgen en ik vrees dat je je illusies maakt. Je hebt zeker 't
ware begrip niet van de beroerdheid.
Gelyk met jou brief kreeg ik een van d'Ablaing die my woedend maakte. Hy is
een canaille. Maar ignoreer dat, en laat niet blyken dat ik je dit meedeel. Hy maant
my om de achterstallige huur van dat zolderkamertje en zegt dat hy niet kan voortgaan
jou en onze lieve nonni ‘onvoorwaardelyk gastvryheid’ te geven, tenzy ik.... in zyn
Omnibus schryf! (een voddig krantje), dan zou hy my dat betalen zooals de Ideen,
dat wil zeggen: een paar gulden voor 't artikel. Nu moet je weten dat die Omnibus
volstrekt geen waarde heeft, en door myn medewerking waarde krygen zou. Als nu
zoo'n krant daardoor een gevestigd blad werd, zou 't een zaak worden van duizenden
(dat namelyk had ik zelf willen stichten als 't met de portretten niet zoo ellendig
gegaan was.) Zyn voorstel is dus een ware afzettery. Hy weet zeer goed dat juist myn
naam z'n onbekend krantje gewild maken zou. Het voorstel om my dus te betalen
per vel druks (dat is dus eens of tweemaal in de week ⅛ of vel), is infaam
speculeren op onzen nood.
Nu moet je nog weten dat de schuld die ik aan hem heb bestaat in drie posten.
o huur van dat zolderkamertje;
1.
2o. twee kop koffi daags en drie broodjes;
3o. o. exemplaren van de bloemlezing die ik ten deele gebruikt heb om de portretten
mee te doen marcheren. (Is 't niet al erg genoeg dat ik myn eigen werk moet
betalen? Let wel dat ik van de bloemlezing niets genoten heb. Enfin, regtens
behoort myn schryvery hèm).
Nu, in weerwil van dat alles erken ik myn schuld (die toch après tout zoo hoog niet
zyn kan, want herhaaldelyk heb ik afbetaald) maar ik vraag je hoe infaam het is nu
daardoor my te willen dwingen in zyn Omnibus te schryven! Begryp dit goed. Behalve
de betaling voor myn artikels zou 't hem f 10.000 waard moeten zyn, want het is hier
niet te doen om zooveel druks, 't is de vraag of ik al of niet in die krant schryf. Hy
zelf erkende dat een krant met myn naam terstond 1000 abonnés hebben zou (ik zeg
meer) en 't eigendom van zoo'n krant zou hy willen koopen voor f 8 of f 10 in de
week. Als er door myn naam veel abonnés kwamen, zou 't natuurlyk gevolg zyn dat
er door de verspreiding ook veel geadverteerd zou worden in zoo'n courant, en juist
de advertenties brengen veel op. In één woord een
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verspreide courant is een kapitaal. Niemand weet dit beter dan juist d'Ablaing zelf.
Hy wou altyd zamen met my een courant opzetten. Ik wou 't nooit, omdat ik met hem
niet zou kunnen werken. Dan namelyk zou hy er ook in schryven en zyn schryvery
is onslikbaar.
Maar by alle voorstellen dienaangaande bleek my dat hy drommels goed wist hoe
myn naam abonnés lokken zou. Hy ging zelfs zoover dat hy op myn bezwaar hoe hy
't zou aanleggen om voortdurend druk en papier en zegel te betalen, antwoordde:
Wy krygen zeker terstond abonnés, stel duizend. Als 't abonnement f 30 's jaars
is, bedraagt dat over een kwartaal f 7500. Nu, elke bankier zal de helft voorschieten
op de kwitanties voor elk kwartaal. Dan hebben wy by 't begin van elke drie maanden
f 3600 in handen voor afrekening van 't vorige en f 3600 als nieuw voorschot op 't
volgende.
Ik laat nu daar of dit juist was, en of men daarmee een dagelykse krant die veel
aan druk, papier en zegel kost, zou kunnen aan den gang houden, maar zeker bleek
hieruit dat hy er vast op rekende dat myn naam abonnés geven zou. Nu, nu jy in nood
zit, schynt hy dat geheel vergeten te hebben, en stelt voor jou dat kamertje te laten,
mits ik artikels geve. Tegelykertyd evenwel, verhaalt hy my, als een echte smous,
dat de verkoop myner werken zoo aan 't kwynen is. Dit om myn waar te declineren.
Hy erkent echter dat artikels van myn hand de verkoop van z'n Omnibus ‘bevorderen’
zou. Ja, dat geloof ik graag.
Nu, wat te doen! Natuurlyk zou ik alles doen om je in 't bezit van dat verblyfje te
laten, maar dat zal niet kunnen helpen, denk ik, als hy myn bydragen berekent naar
kopyprys van een boek à tant par feuille! Want een krantartikel beslaat niet veel.
Gister na 't krygen van dien brief ging ik naar Wiesbaden in de hoop je fl. 25 te
kunnen zenden. Dan had ik je gevraagd om te verhuizen, maar dat is ook weer mis
geloopen. En nu mag ik aan d'Ablaing zelfs niet laten voelen hoe ik zyn voorstel
opneem, want dan sta jy op straat. Houd jy je ook goed en laat er niets van merken,
althans voor wy raad weten. Ik moest je evenwel dit alles schryven als ik dan weet
waar je heen kan en ik schryf 't je dan weet je meteen waarom je van d'Ablaing weg
moet.
De wyze van doen van d'Ablaing is infaam! Eerst heeft hy voor half geld my myn
werk afgetroggeld (ook in een ogenblik van verlegen-
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heid) en nu pynigt hy my met de bedreiging, dat hy jou en Nonni niet houden kan.
Zyn halve verkoop in de laaste jaren was van en door my, en ook wat hy overigens
verkocht was grootendeels door de bekendheid welke hy door my gekregen had.
God, àls ik iets schreef, zou waarschynlyk onder dien indruk myn eerste artikel een
vloek wezen over zulke handeling.
Ik heb er over gedacht 1o. Je heelemaal naar Weyer te laten gaan want het is een
logement ook. Ja, dat weet je. 2o. Dak voor je te vragen by van der Valk (een beste
hartelyke kerel) of by van den Bosch.
Maar er zyn altyd bezwaren. Van der Valk heeft zelf veel kinderen en zal 't niet
zeer ruim hebben, schoon zyn hart goed is. By Weyer gaan is ook zeer bezwarend.
Voor 4,5 dagen zou 't goed wezen, maar voor langer wordt zoo'n rekening drukkend.
Laat Siet dezen brief lezen, zy zal die infernale streek van d'Ablaing zoo goed
begrypen. Verbeelje hy zegt in zyn prachtig voorstel dat die betaling voor artikelen
in den Omnibus zouden strekken ‘eerstens’ om myn schuld by hem af te doen en
‘vervolgens om te voorzien in de kosten van onderhoud van jou en Nonni.’ Ook
schryft hy net of je daar eet ‘onderhoud’ ‘onvoorwaardelyke gastvryheid te blyven
verleenen.’
Als iemand dien brief leest is 't net of je heelemaal tot zyn last bent gekomen,
terwyl 't dan toch eigenlyk neerkomt op een zolderkamer en een broodje! Enfin, ik
wist sedert jaren hoe hy was, maar ik kon niet van hem af. Door armoede hield hy
my altyd aan 't lyntje.
In weerwil van alles heb ik toch reden om myn opinie over hem nog voor my te
houden. Eerst bedrogen door van Lennep, zou nu een openlyke breuk met d'Ablaing
koren op den molen zyn van myn vyanden. Wees dus voorzigtig. Dat ik alles zoo
omstandig schryf is dat je begrypt hoe ik in den brand zit, en my niet veroordeelt
over myn onmagt. Onder 't schryven van dezen brief ben ik wel twintig maal
opgestaan om iets decisiefs te vinden, 't Is zoo moeielyk. Kon ik alles maar
teregtbrengen door myn dood, maar ik zie ook daarin geen verbetering. Och onze
lieve, lieve kinderen! Enfin, toegeven in verdriet helpt niet. En die beste Edu... o
god, 't kind kan toch niet altyd by vreemden blyven! Myn hart breekt. Mimi doet het
onmogelyke. Ik zie overal moed en trouw... en voel dat zelf in my ook... maar alles
even vruchteloos.
Een idee. Ik kreeg voor een paar dagen een brief van de Geyter te
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Antwerpen, vol sympathie van hem en z'n vrienden. Ook het boekje dat ik hierby
zend, en waarover ik je schreef het by Claassen te vragen, maar ik begryp dat je 't
nog niet had.
Nu, ik schryf aan dien de Geyter. Hy kent onze positie. Zend jy hem nu een pakje
circulaires van myn portret. Ik denk 50 stuks, onder kruisband p. post of als pakketje
p. van Gent en Loos op den Dam. (In beide gevallen heb je 'r geld voor noodig. Hoe
je daaraan komt, weet ik niet. Adresseer 't. Mr J. de Geyter, 13 Walburgplein,
Antwerpen.
Veel stel ik er my niet van voor, maar toch iets, en dan zullen wy verder zien.
Zeg aan d'Ablaing (zoo onverschillig mogelyk) dat ik hem gauw zal antwoorden,
en of hy je voorloopig een opgave wil geven van wat ik hem schuldig ben. En als je
dat dan hebt, zend my dan dat lystje. Ik schryf hem expres niet regtstreeks, om hem
niet myn opinie te doen weten en 't antwoord aan my te houden. Laat in allen geval
niets blyken van myn stemming.

[4 april 1866
Brief van Multatuli aan Tine]
* Waarschijnlijk 4 april 1866
Brief van Multatuli aan Tine. (Brieven VII, blz. 67; Brieven WB VII, blz. 53)
Ofschoon Mimi spreekt van ‘een volgenden brief’ is het onderstaande blijkbaar
een naschrift bij de vorige brief.
Ik heb den heelen morgen loopen denken om toch maar aan d'Ablaing wat te zenden
voor dien Omnibus, maar waarlyk 't kan niet. Om jou en Nonni voor 't oogenblik te
verzorgen zou ik alles natuurlyk op zy zetten, maar 't kan waarachtig niet. Ik kan niet
schryven onder den indruk zóó geplunderd te worden. Ik beef van kwaadheid over
zoo'n smousery. Ik ben benieuwd hoe hoog die schuld is waarover hy zoo gewigtig
schryft. 't Kan zooveel niet zyn. In 't najaar heb ik eens kort achter elkaer tweemaal
f 60.- (dus f 120) afbetaald. Sedert lang nu is 't alleen vermeerderd met f 12 's maands
voor kamerhuur (zonder broodjes of koffi). Zoo heel hoog kan 't niet zyn.

[4 april 1866
Brief van Multatuli aan De Geyter]
* 4 april 1866
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. (Brieven VII, blz. 180-182; Brieven WB VII,
blz. 68-69)
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Frankfort 4 april '66
Waarde Heer de Geyter, Myne vrouw en dochtertje kunnen by myn uitgever niet
blyven. Integendeel, hy dringt aan op betaling van enige maanden achterstand in de
huur van 't zolderkamertje dat zy by hem betrokken hebben. Natuurlyk vraagt my
myne vrouw om raad en hulp.
Ik heb niets, en kan zelfs niet by haar komen, daar ik niet van hier kan vertrekken.
Ten einde raad, schryf ik haar een paar circulaires over myn portret aan u te
adresseren. Doe er meê wat gy kunt.
Wat my dit verzoek kost, ga ik voorby. Als ik 't niet doe, staan weldra myn vrouw
en kind op straat. Dus weg met delicatesse. Laat het gezegd zyn dat ik aalmoesen
vraag in Antwerpen, omdat Holland my liet verhongeren. Wilt ge dat in de courant
zetten... ik zal 't noch kwalyk nemen, noch tegenspreken.
Maar... als gy pogingen doet, en daarin geheel of gedeeltelyk slaagt, zend dan háár
't geld, en niet, zooals de circulaires luiden, aan de firma Meyer. En s.v.p. in een
wisseltje. Want een gerecommandeerde brief zou 't doel doen missen.
Het doel: dat myn vrouw ergens een kamertje kunne huren en zich voor haar en
haar kind wat kleeren koope. Zy is natuurlyk van Brussel gegaan zonder iets.
Deze brief kost my veel - maar 't moet, het moet! Zie er uit dat ik waarde hechtte
aan uwe betuigingen van sympathie.
Och... in Holland geniet ik ook zooveel sympathie...
Niet genoeg evenwel om my en de mynen te bewaren voor hongersnood, en wat
erger is voor de schande arm te zyn in een land waar 't geld god is.
Hartelyk gegroet
Douwes Dekker.

[4 april 1866
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 4 april 1866
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 54-55.)
Amsterdam, 4 Avril 66.
Ma toute toute chère, ma Loutjou! Je suis dans une position affreuse. Je me suis
enfuie de Bruxelles avec Non; j'avais juste assez pour faire le voyage. A présent je
suis résolue de tâcher, si quelques personnes veulent m'aider, que je puisse gagner
le nécessaire pour nous tous.
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Alors Dekker aura un peu de calme, et il pourra alors travailler en grand, comme
moi en petit. Mon but serait de payer les dettes à Bruxelles et puis voir ce que je
pourrais faire; la bonne volonté ne me manquera pas. Tu ne sais pas ce que je souffre.
Oh, je souffre cruellement. Mais j'ai un capital en moi qui porte un intérêt lent
quelquefois, mais toujours sûr: le courage!
Il y a déjà quelques personnes qui s'intéressent pour moi. Je dois attendre quelques
jours le résultat de leurs démarches.
Tu m'as envoyé des timbres. Merci, ma chère enfant, mais je n'ai pas reçu une
lettre de toi. Dekker n'est pas à Amsterdam pour le moment; j'occupe ses chambres
avec Non. Edu est chez M. Koning; il est grand et fort; il veut être marin. Son plus
grand plaisir est de se promener au buitenkant, il parle alors avec les matelots.
Ma chère enfant, dès que je sache quelque chose, je te le dirai. Je n'ai rien à ce
moment ei, même pas pour affranchir la lettre. Mais je me redresserai. Je ferai tout
mon possible de réussir, d'atteindre mon but. Oh, je me suis réveillée. L'encre me
manque. Mes amitiés sincères à ton mari, et toi, ma chère enfant, oh, tu es toujours
mon idole.
Mon adresse: Chez Monsieur Meyer, Editeur, Kalverstraat 246. Amsterdam.

[5 april 1866
Brief van Multatuli aan Kallenberg van den Bosch]
5 april 1866
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch. Twee dubbele velletjes
postpapier, waarvan zeven bladzijden beschreven. (M.M.)
Frankfort 5 April 1866
Waarde Heer vanden Bosch-'t is me een verdrietig idee dat ge schrikken zult bij
't ontvangen van een brief van my. En er is reden toe. Maar ik herinner my, toen ik
U vertelde hoe myn uitgever my myn ideen had afgekocht in een ogenblik dat ik 't
geld nodig had om in Brussel wissels te betalen, dat gy toen zeidet: waarom u toen
niet tot my gewend. En toch wend ik my nu niet tot u om hulp. Gy hebt waarlyk
genoeg gedaan. Ik schryf U hoofdzakelyk om te antwoorden op uwe verwondering
dat ik heil had gezocht in zoo'n ellendig middel als 't spel. Toch was uwe
verwondering zacht en goedig en ik beken dat ik vroeger hoogstwaarschynlyk scherper
zou hebben geoordeeld over zooveel domheid. Maar ik zou ongelyk gehad hebben.
Want het gekste is oorbaar, als er geen andere weg is. In
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kansrekening schynt het onwaarschynlyke waarschynlyk te zyn. Gewoonlyk gaat
die man om 4 uur naar z'n koffihuis... dáár gaat hy juist... dus is 't vóór of na vier
uur. In 1000 coups van zoo'n bank moet 500 maal rood komen... dus komt rood meer
of minder dan 500 keer. Et ainsi de suite.
Ja, ainsi de suite! Want die onwaarschynlykheid van de juistheid der
gevolgtrekkingen speelt een groote rol in - och, in alles. Toch zou men krankzinnig
moeten zyn daarop z'n berekening te gronden. Ik meende dat het genoeg was z'n
pligt te doen, vrouw en kind hartelyk lief te hebben, zich intespannen tot op breken
af, om te slagen in 't verkrygen van 't hoognodige en zie ik ben niet geslaagd sedert
jaren. Na myn indise carrière (ik stond gunstig genoteerd erkende van Twist, en 't
wàs zoo) na mijn stipt pligtmatig gedrag te Lebak (ik deed wat mijn instructie
voorschreef) na myn geschryf ('t is zoo mooi zeggen ze. Ikzelf ben misschien de
enige dien 't walgt) nu, na dat alles zou de waarschynlykheid meebrengen dat altans
myn vrouw en kinderen dak en voedsel hadden. Maar dat scheen te veel gevergd van
den loop der dingen. Natuurlyk ligt de fout in myn berekening. De natuur vergist
zich nooit. Ik heb factoren overgeslagen, verkeerd gebruikt, my vergist in de teekens
- Hoe 't zy de uitkomst is anders dan ik meende te mogen vaststellen. Ik zelf zwerf
sedert lang. Maar langen tyd nog wist ik 't wonen, eten en kleeden der mynen gaande
te houden, à force d'expédiens. Betalen kon myn vrouw meestal niet, maar velen
gaven crediet. Huisheer, slagter en bakker waren de voornaamste posten. De angst
tegen vervaldagen is niet te beschryven. Sedert een jaar werd telkens gedreigd met
ophouden van levering of opzeggen van de kamers. Wy hadden twee kamers boven
een winkeltje in de rue sans souci. (och, de naam van die straat noemden wy nooit
zonder bitterheid!) Eindelyk, voor 4 a 5 maanden reeds zou myn Eduardje in
Amsterdam komen logeren bij eene familie. Dat was de conditie tot weder uitstel
van een vervallen acceptatie. Maar dat verhuizen was niets, 't ergste was dat zy haar
jongetje moest afgeven, want zy is zeer gehecht aan de kinderen, ik geloof meer dan
gewone moeders, 't Kostte veel haar te doen toestemmen in Eduard's vertrek, maar
't moest. Bovendien wy konden de school niet betalen en hy wordt te groot voor
moederlyk onderrigt. (lezen en schryven had zyzelf hem geleerd, zoals nu aan nonni).
En in 't huis waar Edu zou logeren was een gouvernante (een zusterskind van
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my). Toch was 't bezwarend Edu zoo uit handen te geven daar wy 't einde niet
voorzagen, en hy kan toch niet op den duur by die familie blyven. 't Is al sterk dat
men hem zóó lang houdt. Sedert lang peinsde ik dus op middel om verandering te
brengen in dien toestand. Ik wou by elkaêr zyn, kalmte hebben, en arbeiden, te Brussel
komen kon ik niet. Daar vielen de mensen als gieren over my heen. Myn vrouw zelf
raadde my altyd aan niet te komen. Ook had ik daar geen plaats gehad om alleen te
zitten, wat ik noodig heb om iets uittevoeren. Ik ben vrolyk en speels met de kinderen
en dat leidt my af. Tegen paas zouden er weer wissels vervallen en 't was nu zóó ver
dat er geen genade meer wezen zou. Geld - of op straat! (Ik ben niets boos op die
mensen. Zy waren in hun regt en meermalen heb ik hun geduld en vertrouwen
bewonderd.)
Geld had ik niet. De sommen waren te hoog geloopen dan dat ik 't u, of wien ook
vragen kon. Op gewone wys was er geen hulp. Dus iets ongewoons gezocht. De kans
om geld te winnen aan zoo'n bank (juist dan, zooals gy zegt, wanneer men 't nodig
heeft) is gering. (Die banken zouden zonder zéro kunnen spelen, ja den spelers een
zéro kunnen voorgeven. De nood der arme drommels is de sterkste bondgenoot der
aandeelhouders van zoo'n zaak.) Goed, de kans op winnen is gering, maar: dat niet
doende, was de kans om myn vrouw te verzorgen na pasen = nul. Ik moest, ongaarne
en met walging, aan weinig kans de voorkeur geven boven geen kans.
Daarom ging ik naar Homburg, en zond drie maal 100 franken naar huis. Een drup
in de zee. Toch kocht ze daarmee, eenmaal prolongatie van crediet by den bakker.
In weerwil van alles zou ik misschien toch geslaagd zyn als ik niet by elk klein
voordeel, daarvan naar huis moest zenden en myn vry duur logement betalen. Eindelyk
sprong ik en kon niet weg. Dat weet gy. En zelfs na uwe hulp kon ik nog niet weg.
Gy ontvingt myn brief laat. Toen ik zeide zóóveel zal ik nodig hebben, zeide ik
precies de waarheid, twee dagen langer-en 't was niet voldoende meer. Maar dat is
nu de zaak niet. Gy hebt my lief en royaal bygestaan, en later bovendien myne vrouw.
Ik dank u daarvoor heel hartelyk, zoo zelfs dat myn tegenwoordig schryven een
weerklank is van fideliteit. Ik voel er behoefte aan U een en ander meetedeelen, en
wat uitvoeriger dan gewoonlijk. Ja, dat is waar. Zie, toen ik U om hulp vraagde, was
myn brief kort. Het walgde my. Ik moest om geld vragen en dat dus zoo kort
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mogelyk. Zoo'n brief was me als iets vuils dat men opneemt met de uiterste
vingerspitsen en zoo snel mogelyk wegwerpt. Nu schryf ik U uitvoerig, zooals ge
ziet. 't Is meer een behoefte aan meedeeling. Toen gy my geld zond, las ik in uw
brief: ‘dat had ik van uw mathem: kop niet verwacht.’ Nu dat pikeerde my, want het
is waar dat ik my toeleg op juist oordeel, en een beschuldiging van schending der
exacte juistheid der dingen, is me onprettig. Daarom hecht ik er zoo aan U uitteleggen
hoe ik naar Homburg werd gedreven. (En parenthese, ik heb veel opmerkingen
gemaakt over spel, spelers, kans, fatsoen, eer,-allerlei 't is een mikrokosmos, zoo'n
bank, en ik zou waarlyk te Homburg willen wonen om levende modellen by de hand
te hebben,-mits ikzelf maar niet hoefde meêtedoen) Nu myne vrouw weer. 't werd 20, 21, 22 maart de tyd naderde. En ik had niets,
kon niets zenden, 't was nu niet te doen om de agitatie van 't niet betalen - 't was de
zorg voor morgen nà 't niet betalen. Geen dak, geen voedsel meer, niets!
Ik wachtte tot den uitersten dag of er hulp kon bedacht worden. Ik ga voorby welke
pogingen ik aanwendde, genoeg dat ik niet slaagde.
Verleden vrydag is myn vrouw en nonni myn lief kind - o god 't is zoo bitter-als
gemeene dieven weggevlugt uit Brussel. Ze heeft geschreven aan de mensen wien
ze geld schuldig is dat ze later-later - och dat is toch niets waard. Later zullen wy
zeker evenmin eerlyk kunnen zyn, als nu. Ik heb al zoo dikwyls niet betaald wat ik
betalen moest, en wy zullen wel gedoemd blyven tot altyd durende minderheid tegen
over ieder die zoo prettig ‘ieder 't zyne geven kan.’ Wat 'n heerlykheid. En myn
illusie was altyd meer te geven dan stipt geeist werd, ja tot in 't overbodige. Ik had
waarlyk een passie van helpen, dikwyls tegen 't verstand in en meer malen keurde
ik zelf het af. Ook leer ik 't myn kinderen niet, en ik beroep er my op, niet als een
deugd of als titel tot reciprociteit godbewaarme-maar om aantetonen hoe 't my zeer
doet niet ieder 't zyne te kunnen geven. - Om myn vrouw moed te geven, schreef ik
haar: ‘je zult Eduard weerzien!’ Zy erkende dat dit denkbeeld haar bezielde en kracht
gaf Want het weglopen op zoo'n wys kostte haar veel. Men was goed en vertrouwend
voor haar geweest. Maar-als zy gebleven was, ware voor háár de toestand erger
geworden, en voor de crediteuren niet beter.-
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Maar waarheen? Na myn vertrek uit Amsterdam had ik nog altyd myn kamertje by
myn uitgever aangehouden. Juist had ik een brief van hem waarin hy my vraagde of
ik dacht terugtekomen, wyl hy anders ‘in myn belang’ het zou trachten te verhuren,
't Is misschien slordig van my, maar ik dacht eigenlyk nooit aan opzeggen van dat
kamertje. Ik vond het zoo natuurlyk dat ik daar - by den uitgever myner Ideen, - altyd
een refuge zou vinden. Zonder op zyn vraag te antwoorden schreef ik dat myn vrouw
en nonni die woning betrekken zou. En dat is geschied.
Ik schreef een briefje aan een restaurant man en verzocht hem myn vrouw en kind
voorlopig eten te geven ‘om later te regelen.’
Voor woning en spys was dus, dacht ik gezorgd want myn vrouw schryft dat de
restaurateur haar zeer vriendelyk bejegend heeft. (Ook voor my was die man altyd
zeer humaan. Meermalen wachtte hy weken op betaling)
Woning en voedsel dus voorlopig... ja zeer voorlopig! Voor ik aan 't derde punt:
kleeding denken kon (want myn vrouw heeft natuurlyk niets meêgenomen dan wat
zy en 't kind aan had) kreeg ik een brief van myn uitgever die my verklaart dat hy
myn vrouw en kind niet houden kan tenzy ik hem artikels lever in den Omnibus (een
voddig krantje waarm eê ik my nooit wilde inlaten, een soort Asmodée, minus de
soms piquante geestigheid van Asmodee). Hy zou my daarvoor betalen ‘als de Ideën’
zegt hy, dat is f 40 pr vel. Die omnibus verschynt eenmaal 'sweeks, en zoo'n artikeltje
zou denk ik ⅛ of vel druks moeten zyn. Dat honorarium zoude hy dan ‘eerstens’
verrekenen met wat ik nog schuldig ben voor:
1o. kamerhuur.
2o. 2 kop koffie en 2, 3 broodjes daags
3o. geleverde exemplaren van de bloemlezing. (Ik had daarvan voor myn rekening
genomen om present te geven, te lang nu om uitteleggen waarom. Maar let wel
dat ik voor de bloemlezing geen honorarium ontv. heb. En dat was stipt regt.
Myn uitgever 't geheel gekocht hebbende was eigenaar van de deelen. regt is
't. maar hard en bitter toch niet waar? Ik kan niet berekenen hoe hoog die schuld is. Ik denk alles en alles f 100 of f 150.
(ik weet 't waarlyk niet)
De hele zaak is dat myn uitgever nu van den nood gebruik maakt om myn naam
in z'n onbekend krantje te krygen. Hy herhaalt uit-
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drukkelyk dat hy anders myn vrouw en kind niet houden kan! Ik heb hem nog niet
geantwoord. Aan myne vrouw schreef ik myn verontwaardiging daarover maar
verbood haar vooralsnog hem dat medetedelen, want... dan staat ze op straat.Voor weken las ik in een ‘Nederduitsch tydschrift’ van Brussel iets over my. De
schryver (J. de Geyter te Antwerpen) schreef my ook een brief-vol sympathie &c.
Hy vraagde my uit naam van velen te Antwerpen en in Vlaanderen of ik niet eens
daar kwam. Men had my daar zoo lief, zeide hy.
Nu, ik schreef gister aan myn vrouw, dat ze een pakketje van die bedelcirculaires
over myn portret aan de Geyter moest zenden. Ziet ge, 't zou kunnen zyn dat die
maatregel haar en nonni wat kleeren bezorgde En nu ben ik misselyk van myn eigen brief Ook voel ik dat ik bitter word, en
bitterheid wou ik in allen gevalle niet geven aan U die zoo hartelyk voor my geweest
zyt.
Och, waarom heeft Nederland niet geantwoord op myn verzoek my in staat te
stellen een courant optezetten! Ik had goed geregeld en ik denk nuttig kunnen bezig
zyn. Nog is dat het geval, maar helaas de behoefte is hoe langer hoe grooter geworden.
Voor 't opzetten van een courant heb ik betrekkelyk weinig nodig. Weinig in verband
met de vermoedelyke waarde der onderneming daar ik zeker terstond abonnés hebben
zou, en dus de kosten terstond met winst zouden gedekt zyn. Anders is 't opzetten
van een blad zoo kostbaar, wyl men jaren lang met schade werkt. Het Handels en
Effectenblad heeft, hoor ik, drie ton verslonden.
Maar ik zou meer nodig hebben dan vroeger, omdat ik zelf weer zooveel meer
achteruit ben en ik hoe langer hoe moeielyker tot de kalmte zou te brengen zyn die
ik toch nodig heb om een grote onderneming uittevoeren. Nu ben ik niet zeker, noch
van myn stemming, noch van verblyf of loisir. Ik herinner me den dag niet dat ik
ongestoord door felle smart, een onderwerp kon dóórdenken. In de vlugt, wild denken,
kan ik niet. Eigenlyk geloof ik dat anderen dit ook niet kunnen, maar ze geven er
niet om.
Komt ge in Amsterdam, zoek dan myne vrouw op. Ik weet niet waar ze zyn zou,
als gy kwaamt, maar Meyer zal U dat in allen geval weten te zeggen. Mogt ge hem
spreken, zeg dan SVP. geen woord over myn opinie ten aanzien van dat smousige
voorstel. Ik zelf
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schreef hem niet. Ik zou myn verontwaardiging niet kunnen binnen houden en wil,
juist omdat ik 't zoo heel erg vind, die zaak niet aanroeren. De hoofdreden is dat het
zou terugwerken op myn stryd met v Lennep. Deze had my bedrogen ('t was zyn
opzet nièt, maar de omstandigheden leidden hem er toe) en nu deze knevelt my, en
speculeert op den nood myner vrouw. Welnu 't zou neerkomen op myn hoofd, en de
vanlennepse knoeiery zamen met de nu ondervondene gemeenheid, zou worden
uitgelegd als onhandelbaarheid van myn kant.
Ik kan waarlyk niet schryven in dat blaadje van Meyer. 't beetje populariteit dat
ik nog heb, was dan helemaal weg. 't Voorstel is curieus. Hy zelf erkende dat ik
dadelyk abonnés hebben zou als ik een blad opzette. Die abonnés zou hy dus nu
krygen, en daarvoor wil hy betalen f 4 in de week. Over eenjaar zou 't krantje
gevestigd zyn, en waarde hebben, en ik was even ver. Maar dat is 't ergste niet. ik
compromitteer me als ik er in schryf. Kent ge het?
Adieu, hartelyk gegroet van
Uw liefhebbende
Douwes Dekker

[7 april 1866
Brief van De Geyter aan d'Ablaing]
7 april 1866
Brief van J. de Geyteraan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Dubbel velletje
postpapier, tot onderaan blz. 2 beschreven en als vouwbrief verzonden. Op blz. 4
het adres: Den Heere R.C. Meyer, Kalverstraat, 246, Amsterdam. (U.B. Amsterdam;
fotokopie M.M.)
Antwerpen, 7n April 1866.
Waarde Heer d'Ablaing,
Ik heb uwen brief aan den heer Scheefhals, boekhandelaar hier ter stede, laten
afgeven, en die heer heeft mij verzocht, U met mijn antwoord het inliggend briefje
te willen overmaken.
Ik kan U den heer Scheefhals in gemoede aanbevelen als een solied boekhandelaar.
Zoo, ten minste, komt hij mij voor, sedert zijn aankomen alhier, en dat ook denken
andere menschen over hem.
Zijn briefje heb ik gelezen; het schijnt mij echter dat er voor U en hem meer te
winnen zijn zou bij het aanplakken eener affiche op onderscheidene plaatsen en
eenige kleine kosten van dagbladannoncen, dan met het enkel te koop leggen van
Multatuli's werken, zonder de minste kosten.
Maar ook dit laatste ware al veel. Misschien weten wij hier meer over
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Multatuli's toestand en over Tine's vertrek uit Brussel dan de Noord-Nederlanders.
Misschien ook wel zal de geniale man alhier meer ondersteuning vinden dan in
Holland, dat hem voor dank weinig meer gaf dan woorden.
Waagt het maar, waarde Heer d'Ablaing, zijne werken in België te plaatsen; ik
zou mij grootelijks moeten bedriegen, of de uitslag zal uwe verwachting
beantwoorden.
Persoonlijk zal ik veel gerucht maken om zijnen naam. Daartoe is mij echter de
vrijheid noodig, bij voorbeeld in 't Nederduitsch tijdschrift van Brussel, brokken uit
zijne werken over te nemen. Mag ik dat? Mag ik voor de eerst komende aflevering
het verhaal over de Sainte Vierge, uit de Ideën, laten overdrukken? Mag ik, voor
eene volgende aflevering, nogmaals iets overnemen, doch kleiner? Natuurlijk
voorafgegaan en gevolgd van beschouwingen welke den lezer zullen nopen tot het
koopen van 't werk zelf waaruit het is getrokken. Met de hoop op een gunstig
antwoord, en het verzoek het hierin gesloten briefje aan Mevrouw D.D. te willen
bezorgen, heb ik de eer te zijn
Uw hoogachtend
Met haast.
J. de Geyter

[7 april 1866
Brief van Tine aan De Geyter]
* 7 april 1866
Brief van Tine aan J. de Geyter. (Nederlandsch Museum, jrg. 20, 1895, blz. 99-100)
Een aantekening van Pée vermeldt: Bij dien brief ging een kwijtschrift van f 94,50.
Voorde tekst van uwe brochure, nl. een overdruk van De Geyters artikel, zie men
Midden maart 1866.
Amsterdam 7 april 1866
Wel Edele Heer!
U mijne aandoeningen te beschrijven, eerst bij 't lezen van uwe brochure
(Nederduitsch tijdschrift), daarna uw briefje dat ik zoo op 't oogenblik ontvang, is
mij onmogelijk. Ontvang mijnen hartelijken innigen dank voor de sympathie die U
voor Dekker koestert en voor de werkelijke hulp die U ons verleent.
Ja, 't is ongelooflijk hoe een man als Multatuli moet lijden door dat men hem niet
begrijpt of niet wil begrijpen; wat zou 't Nederlandsche volk een nut kunnen trekken
van een man bezield met zulke
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Ideën; maar ik verlies geen moed: ééns zal en moet hij overwinnen, daartoe is
medewerking van buiten noodig. Zie ik dan dat er iemand opkomt die warme
sympathie voor hem voelt, dan straalt er weer nieuwe hoop en moed in mijn hart, en
zoo gaarne zoude ik hem dan toeroepen: ‘heb dank! Gij werkt mede tot een groot en
edel doel!’
Ontvang nogmaals mijnen welgemeenden dank en gelooft mij met de meeste
hoogachting
Wel Edele Heer
Uwe dienstw. Dienaresse
Tine van Multatuli
P.S. Heden is het te laat om naar 't kantoor der Heeren van der Maaden te gaan,
morgen Zondag, dus Maandag morgen zal ik er naar toe gaan,
Ik ben U zóó regt dankbaar!

[8 april 1866
Brief van Tine aan De Geyter]
* 8 april 1866
Brief van Tine aan J. de Geyter. (Kopie in onbekend handschrift; M.M.)
Amsterdam 8 April
Wel Edele Heer!
Ik haast mij U per omgaande 't adres van Dekker te doen geworden
Monsieur E.D. Dekker
Hôtel de Bruxelles.
Francfort-sur-Mein.
Gister avond schreef ik U een klein briefje waarin ik U mijnen hartelijken dank
betuigde. Morgen maandag ga ik naar de Heeren van der Maaden. 't Was gister te
laat en heden Zondag zijn de kantoren gesloten.
Mag ik U de verzekering mijner hoogachting geven en verblijve
Wel Edele Heer
Uwe dienstw. Dienaresse
Tine van Multatuli

[april 1866
Artikel in De Vlaamsche School]
Waarschijnlijk midden april 1866
Ongesigneerd artikel over Multatuli in De Vlaamsche School, Tijdschrift voor
Kunsten, Letteren, Wetenschappen, Oudheidkunde en Kunstnijverheid, 1866, blz.
23-25. (AMVC Antwerpen; fotokopie M.M.)
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De auteur van dit artikel - stellig niet De Geyter - is tot nu toe onbekend. Na het
gedeelte, hieronder afgedrukt, bevat dit artikel het verhaal van Multatuli's ontmoeting
in eenen schouwburg, dw.z. Idee 538 (zie VW III, blz. 375-378).
De opmerking over eene vijfde of zesde uitgave van de Max Havelaar is onjuist:
in 1866 bestonden er alleen nog maar de twee drukken uit 1860. De vermelding van
de ingrijpende hervormingen doelt op het ontwerp Cultuurwet van minister Fransen
van de Putte dat op 1 mei 1866 in openbare behandeling kwam, maar op 17 mei tot
het aftreden van het hele kabinet leidde.

Multatuli (Douwes Dekker).
Sedert vier of vijf jaren is in de Nederlandsche letterkunde een schrijver van genie
opgetreden. Zijn familienaam is Douwes Dekker; maar hij schrijft onder den
aangenomen naam: Multatuli.
De heer Douwes Dekker is thans ongeveer veertig jaren oud. Tot op zijn vijf- of
zes-en-dertigste jaar vervulde hij in de Nederlandsche koloniën eenen vrij
aanzienlijken regeeringspost. De in het koloniale stelsel bestaande gebreken, de
misbruiken welke daarvan het gevolg zijn, het onrecht den behoeftigen Javanen in
vele omstandigheden aangedaan, noopten den heer Douwes Dekker, na vruchtelooze
pogingen om voor de koloniën eene billijkere rechtsbedeeling te bekomen, zijn
ontslag te nemen uit Nederlandsche dienst en naar Holland terug te keeren. Daar
wilde hij verdere pogingen aanwenden om de Oost-Indische bevolking het volle
genot der vrijheid te doen erlangen. Hij had ondersteuning en hulp beloofd aan de
lijdenden, aan de verdrukten; hij wilde woord houden, hoe duur hem zulks ook, van
de stoffelijke zijde beschouwd, mocht te staan komen. Met dat doel liet de heer
Douwes Dekker achtervolgens verschillende werken verschijnen, waarin hoofdzakelijk
over koloniale belangen gehandeld wordt. Deze werken maakten in Nederland eenen
onbeschrijfelijken indruk. Zij joegen (volgens eene door den schrijver aangehaalde
betuiging van een lid der Nederlandsche kamer) eene rilling door gansch het rijk.
Het eerste dier werken, Max Havelaar getiteld, heeft reeds eene vijfde of zesde uitgave
beleefd.
De ingrijpende hervormingen die, blijkens de laatste in de bladen gedrukte berichten
uit Holland, de Nederlandsche regeering op het
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gebied der koloniale staatkunde schijnt voor te hebben, zullen dan ook haren
oorsprong verschuldigd zijn aan de beweging welke Multatuli's schriften rond het
koloniale stelsel in leven geroepen hebben.
De belofte, die de schrijver zijnen Javaanschen broeders deed, hun bijstand te
zullen verschaffen, zal dan wel geene ijdele toezegging geweest zijn; want wij
vertrouwen dat de ontworpene hervormingen afdoend zullen wezen. De heer Douwes
Dekker heeft den moed gehad den vinger te leggen op de wonde waaraan Nederland
bloedde door de aderen van millioenen onschuldigen. De Nederlandsche wetgevers,
de gekozenen des volks zullen-wij twijfelen er niet aan - plichtbesef genoeg bezitten
om die wonde te heelen. In alle geval, Multatuli heeft aan den strijd door hem
ondernomen, den edelmoedigsten, den verhevensten die kan gestreden worden, den
strijd voor de onvervreemdbare menschelijke rechten, een standbeeld verdiend dat
het nageslacht, zoo niet de tijdgenoot, hem eens als weldoener der menschheid
oprichten zal.
Zooals men ziet, wij sparen den edelen kamper voor de rechtvaardigheid onzen
lof, onze bewondering niet. Als hij deze regels leest, zal 't hem gewis een genoegen
zijn te zien hoe het doel van zijn streven gewaardeerd wordt; maar (dit hebben wij
uit zijne schriften bij voorraad kunnen opmaken) onze hulde, in zooverre zij hem
persoonlijk betreft, zal hem onverschillig vinden. Juist dit bewustzijn heeft ons
aangezet hier zonder voorbehouding te zeggen hoe hoog mannen als hij, in onze
vereering aangeschreven staan.
Tot zoo verre Multatuli in zijnen strijd voor de herstelling der grieven van het
Oost-Indische volk.
Bij den aanvang dezes artikels noemden wij hem een schrijver van genie en wij
zegden niets te veel. Hoezeer zijne tot hiertoe verschenen werken hoofdzakelijk met
het oog op Nederland's koloniale aangelegenheden werden geschreven, zoo heeft
Multatuli, met of zonder zichtbaar verband tot zijn hoofdonderwerp, zich verre genoeg
op het gebied der kunstschoonheid en poëzij gewaagd, om hem als een groot,
gevoelvol schrijver, een vernuftig en puik dichter te mogen begroeten.
Multatuli werpt zich ook als wijsgeer op. Wij zullen ons niet inlaten met zijne
wijsgeerige stelsels; slechts zullen wij aanstippen dat zij velen van het lezen zijner
werken zullen terughouden.
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Ten gevalle van die onzer lezers, welke met Multatuli's schriften nog geene kennis
maakten, laten wij hier uit de Ideën* het kort verhaal volgen van het wedervaren des
schrijvers in eenen Nederlanschen schouwburg. Ter verklaring van de bitterheid
waarmede Multatuli zich over de Nederlanders uitlaat, zij gezegd dat dit gevoel zijn
bestaan put uit de onverschilligheid welke hij hun opzichtens de Indische zaken
verwijt. Men zal opmerken dat de schrijver voor een groot getal woorden eene
willekeurige spelling volgt.

[17 april 1866
Brief van d'Ablaing aan Rogghé]
17 april 1866
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan W. Rogghé te Gent. (Kopieboek 4,
blz. 2g. M.M.)
M.
Deze is dienende U hiermede te berigten dat ik heden per post aan Uw adres heb
verzonden
1 Ex Multatuli Ideen 2 vel 25, 26 enz
zijnde alsnu het vervolg op het aan u in November gezonden Ex Ideen 2e b vel
1-24, en niet zooals U opgaf vel 17 tot en met het slot. - In de hoop dat dit alsnu zoo
naar uw genoegen is na aanbeveling en groete
UEDw.

[23 april 1866
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 23 april 1866
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 55-56)
Amsterdam, le 23 Avril 66.
Ma Loutjou chère. Voilà la troisième fois que je t'écris et je ne reçois pas de
réponse. Je suis dans une position affreuse; enfuie de Bruxelles, je suis ici au logis
de Dekker (chez Meyer, Editeur, Kalverstraat 246). Dekker est en voyage, et il ne
peut revenir puis qu'il n'a plus un sou. Quelques personnes s'intéressent à moi et j'ai
un peu d'espoir que la sympathie publique m'aidera de payer mes dettes et de me
mettre en état de commencer quelque chose, enfin de pourvoir aux besoins de nous
tous. Hier j'ai reçu une lettre de Monsieur de Geyter d'Anvers (le connais-tu?). Il m'a
envoyé quelque argent comme une dette qu'il devait à mon mari de ses oeuvres.
Aujourd'hui Monsieur van

*

Amsterdam, R.C. Meijer, uitgever, 1865, 2 deelen, 3e oplaag.
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Vloten de Deventer, un cousin du père de Julie, m'a témoigné beaucoup d'intérêt à
mon égard. Il fera tout son possible que mes dettes seront payées; moi je n'ai plus
rien. Ah, c'est affreux! Mais je ne perds pas le courage; je veux travailler pour mes
enfants. Dekker est au désespoir; mais il veut se redresser.
Qui sait ce qui arrivera? Mon enfant, je n'ajoute rien, car je ne sais pas si mes
lettres te parviennent. Si tu peux faire quelque chose pour moi, si peu que ce soit, je
l'accepterai avec reconnaissance. Mon coeur saigne.
Mille baisers de ton
Everdine.

[24 april 1866
Brief van d'Ablaing aan Scheefhals]
24 april 1866
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan de heer Scheefhals te Antwerpen.
(Kopieboek 4, blz. 35. M.M.)
In de kopie komen talrijke schrijffouten voor, zoals toon i.p.v. toonen, en 13/13
i.p.v. 13/12, d.i. een gratis exemplaar extra bij bestelling van twaalf.
M
Ik heb het genoegen u bijgaande te zenden een pakje der werken van Multatuli in
Commissie benevens 12 affiches die ik indertijd heb doen maken. De Bruid daarboven
en de Vrijen Arbeid zijn op het oogenblik uitverkocht een nieuwe druk is ter pers.
Zoodra de nieuwe drukken het licht zien doe ik u eveneens een paar Ex in Commissie
zenden. Nu ge de werken aan de leeslustigen toon kunt, vlei ik mij spoedig belangrijke
aanvragen voor rekening van U te ontvangen.
De premie is gewoonlijk 13/13 om u echter te gemoet te komen in de meerdere
vracht die ge te betalen hebt bied ik ze u aan met 7/6 ik ben echter niet gezind
advertentie kosten voor mijne rekening te nemen. Is er kans er in de Vlaamsche
provincien van te verkoopen dan twijfel ik niet of uw eigenbelang zal u aansporen
er actief mede werkzaam te zijn hetgeen trouwens mij verwondert dat niet reeds
langen tijd door u is geschied Wanneer er in Frankrijk werken uitkomen, die ik veronderstel dat in Nederland
te plaatsen zijn, dan bestel ik oogenblikkelijk een getal, annonceer ze zend ze links
en regt ter inzage enz enz
Wilt ge 100 Ex voor rekening nemen dan ben ik bereid u 5% extra toe te staan en
u het uitsluitend debiet in Belgie te verzekeren Na beleefde groete
UEDw.
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[2 mei 1866
Brief van Tine aan De Geyter]
* 2 mei 1866
Brief van Tine aan J. de Geyter. (Nederlandsch Museum, XX, 1895, blz. 100-101.)
Amsterdam 2 Mei 1866
Wel Edele Heer!
Getroffen en tevens met een dankbaar gevoel ontving ik gister avond 1 Mei een
brief inhoudende een bankbiljet van 100 gulden met de woorden ‘voor een Portret
Multatuli.’
Ik heb dus begrepen dat die vriendelijke hulp mij door uwe medewerking is
geworden. Ontvang Wel Edele Heer! mijnen innigen dank en wees zoo goed s.v.pl.
den zender van mijne dankbaarheid te overtuigen.
Tot nog toe ondervind ik weinig hulp; de laatste dagen zijn er echter eenige heer
en geweest die mij beloofd hebben alles te zullen doen om mij behulpzaam te zijn
in het volvoeren van mijn plan; daartoe behoort eene vrij groote som geld. Ik wilde
zoo gaarne mijne drukkende schulden in Brussel betalen en dan een huis huren,
locataires nemen en voor hun middagmaal zorgen. Zoodoende zou ik in staat zijn de
dagelijksche zorgen op mij te nemen, dan zou Dekker zich zelf zijn en ik ben overtuigd
dat zijne geest, zijn génie de heerlijkste vruchten zou voortbrengen.
Ik heb moed en lust om alles te doen wat ons uit die fatale drukkende positie kan
redden of liever Dekker zal dat doen, als hij door mij ontheven wordt voor het
dagelijksche. Ik bezit één voorregt, dat ik met ieder om kan gaan. Dekker heeft
menschkunde, ik geloof dat ik menschenkennis heb.
Er is wel eenige sympathie voor mij, maar 't is nu maar de vraag of er zoo velen
menschen genoeg sympathie hebben dat de som die daartoe noodig is bijéén gebragt
kan worden. De heeren van Vloten professor te Deventer, Kallenberg van den Bosch,
van der Valk en eenige heeren in Amsterdam juichen mijn voornemen toe en zij
zullen zien wat er voor gedaan kan worden.
Vergeef mij Waarde Heer! ik U bezig houd met mijne omstandigheden, maar Uwe
sympathie heeft mij zoo getroffen. Uwe brochure heb ik gelezen met tranen in de
oogen en ik voel dat U mijne vrijpostigheid niet ten kwade zult duiden.
Met Hoogachting noem ik mij
Uwe dienstw. dienaresse
E: H: Douwes Dekker
Baronne van Wijnbergen
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[11 mei 1866
Brief van Kallenberg van den Bosch aan Van Vloten]
11 mei 1866
Brief van R.J.A. Kallenberg van den Bosch aan J. van Vloten. Dubbel en enkel
velletje postpapier, waarvan vijf bladzijden beschreven. (Gemeentearchief Deventer;
fotokopie M.M.)
Huize Laanzigt, bij Breda, 11 Mei 1866. HoogEdelgestrenge Heer!
Een dag of tien geleden zocht ik Mev: D: Dekkers in Amsterdam op, daar ik bekend
was met de treurige omstandigheden waarin zij zich bevond. Gevlugt uit Brussel,
niet zeker van door den Hr. d'Ablaing geduld te worden, was zij diep
beklagenswaardig, en hoewel mij de moed geheel ontzonken was, na hetgeen ik voor
haar man en haar gedaan had in de laatste 1½ jaar, zonder hen een stap nader te
brengen tot een' zekerder en geruster toestand, kon ik niet van mij verkrijgen
Amsterdam te verlaten, waar ik voor eene vergadering moest zijn, zonder haar
optezoeken. - Ik vond alles zoo als ik het mij had voorgesteld; Dekkers nog in
Frankfort a/m, zonder verdienste, dus met iederen dag zijne schuld dáár
vermeerderende, mevrouw met Nonnie, met de haar eigen moed berustende in haar
lot, maar geene berusting zonder poging tot zelfhulp - Dáár hoorde ik toen haar plan
om niet meer alleen hulp en redding te verwachten van het genie van haar man, maar
om zelf, indien zij ondersteuning genoeg kon vinden, iets te beginnen wat haar een
levensonderhoud kon geven, en daardoor aan Dekkers de rust en zorgvrijheid, die
hij noodig heeft om te kunnen werken. - De arme vrouw hoopte op 100
belangstellenden, die ieder f 50 zouden geven om haar in staat te stellen, haar plan
te volvoeren, en de moed ontzonk mij, toen ik haar vertrouwen zag, haar die illusie
geheel te ontnemen. - De portretzaak had haar echter moeten doen inzien, hoe weinig
op die vele belangstellenden en geestverwanten te rekenen viel. - Ik voor mij
wanhoopte dus aan het welslagen, maar toen zij mij verhaalde dat ook UHEg. haar
had opgezocht, dat ook U pogingen in het werk wildet stellen om haar te redden,
toen eerst zag ik in, dat die redding mogelijk was. - Met uwe hulp, en onder uwe
leiding kan de Tine van Multatuli, met het groote, vertrouwende hart, geholpen
worden, en daarom schrijf ik UHEg: om mij geheel ter uwer beschikking te stellen,
en te handelen naar uw oordeel. Ziet hier mijne verhouding tot Dekkers en zijne vrouw. - De schrij-
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ver van den Max Havelaar, en van de Idëen, had mij de grootste belangstelling
ingeboezemt; geestverwantschap, bewondering voor zijnen genialen geest, vertrouwen
in zijn goed hart, maakten dat ik mij in relatie met hem stelde, eerst per brief, later
persoonlijk - Vrijwillig heb ik hem menigmaal geholpen, voor zooveel ik kon, en bij
die gelegenheden heb ik steeds zijne kieschheid leeren schatten, en heb mij kunnen
overtuigen in hoevele zaken hij belasterd werd. - Herhaalde malen heb ik er bij hem
op aangedrongen, om zich vrijtevechten door zijn werk, al was het ook eene Sisyphus
taak, herhaalde malen hem toegeroepen dat zijn geest alleen hem moest redden;
gebukt onder zorg, zeide hij mij steeds, kon hij niet werken. - Ik bood hem toen aan,
eene kamer bij mij buiten interuimen, waar hij geheel vrij, onbekommerd, digt bij
zijne vrouw en kinderen, zijne Idëen zoude kunnen voortzetten. - Hij weigerde, maar
zijne weigering rustte op edele, en kiesche gronden. - Een aanval van wanhoop, joeg
hem naar Frankfort om aan de bank zijn geluk te beproeven; natuurlijk verloor hij,
kon er niet weg, en schreef mij hem te helpen; ik zond hem de som die hij mij vroeg,
maar nog is hij daar; en trouwens indien hij niet werkt of niet werken kan, is het
tamelijk onverschillig waar hij is. - Intusschen leed zijne vrouw armoede, zoo geen
gebrek; ook zij moest geholpen worden, maar al die hulp aan hem, of aan haar, was
letterlijk weggeworpen, en viel als eene droppel in de zee, zonder hen beiden één
stap vooruittebrengen. - Wat ik van den beginne wel had ingezien, begreep ik nu
deste meer, dat één enkele hier niets doen kon; de hulp van één persoon, putte dien
persoon uit zonder hen te redden. - Ik had op medewerking gerekend, door de
belangstelling die het ongelukkig lot van beiden moest opwekken; de mislukte
portretverkoop deed mij zien, hoe gering die medewerking was. - Hier in Breda zijn
wel enkelen die Multatuli bewonderen, diep medelijden gevoelen met zijne vrouw,
hen zouden willen helpen, maar hunne omstandigheden laten niet toe, iets van eenig
belang te doen. - Nu echter UHEg: uwe hulp en medewerking toezegt, verandert
alles, en begin ik hoop te voeden; uw invloed kan velen opwekken uit hunne
onverschilligheid. - Daarom stel ik mij geheel onder uwe leiding, en hoop van UHEg.
raad te ontvangen omtrent hetgeen er gedaan moet worden, van U, die ik wel niet de
eer heb persoonlijk te kennen, maar die ik als koene voorvechter van verlichting en
waarheid, in de Dageraad,
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heb leeren hoogachten. - Mogt UHEg. mij kunnen en willen gebruiken als medehulp,
tot redding van Mev: D. Dekkers en hare kinderen, tot opheffing van Multatuli, uit
den afgrond waarin de omstandigheden hem hebben doen zinken, zoo zal ik mij
daardoor zeer vereerd rekenen, en doen al wat mij mogelijk is, om onder uwe leiding
dat doel te bereiken. Geloof mij intusschen, in afwachting van Uw antwoord, met de meeste hoogachting,
UHEg: Dienstw: Dienaar
R. JA Kallenberg van den Bosch

[15 mei 1866
Brief van Tine aan Kallenberg van den Bosch]
15 mei 1866
Brief van Tine aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch. Dubbel velletje postpapier,
geheel beschreven. (M.M.)
Amsterdam 15 Mei 1866
Waarde Heer van den Bosch!
Vergeef mij dat ik U lastig kom vallen, maar de welwillende sympathie die U mij
door uw bezoek laatstlede getoond hebt doet mij de vrijpostigheid nemen mij tot U
te wenden om U mijn voornemen mede te deelen waartoe ik besloten ben.
Tot nog toe ondervond ik zeer weinig hulp, t' geen mij op t' idéé heeft gebragt om
te zien of ik weer naar Indiën kon komen met mijne twee kinderen, dat idée heeft de
goedkeuring van den Heer Koning en den Heer Kruisinga verworven, de Heer
Kruisinga zeide mij ‘dat als dat mijn heilig plan was hij zeker was dat ik hulp zou
krijgen om dat plan ten uitvoer te brengen. Ik had al reeds eene annonce in t'
handelsblad laten plaatsen om met eene familie mede te gaan tot leiding der kinderen
maar er is nog niets opgekomen. Er liggen schepen die direct naar Soerabaye gaan
ik zou zoo gaarne wenschen dat ik met een dier gelegenheden weg kon gaan, eenmaal
in Indiën, ben ik niets bevreesd dat ik geen middel van bestaan zal vinden. Dekker
kan dan van zijn kant doen wat t' beste is om onze positie te herstellen, maar ik zou
alléén dáár moeten zijn dan ben ik zeker dat men mij voort zal helpen. Nu is mijn
verzoek of U mijn plan zoudt willen mede deelen aan diegenen die U denkt sympathie
genoeg voor mij te hebben om iets bij te dragen tot verwezelijking van mijn plan.
de Heer d'Ablaing of de Firma Meyer (Kalverstraat 246) zoude zich er mede willen
belasten. Ik zeg dit omdat ik gehoord hebt, t' men
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mij niet zou toevertrouwen, uit vrees dat ik t' aan Dekker zou geven. O! U weet niet
hoe veel vernederingen ik al ondergaan heb maar ik heb me heilig voorgenomen
alles te verdragen om tot mijn doel te geraken, ik dweepte vroeger met wils'kracht
ik wil me zelve toonen dat ook ik die kracht heb.
Ik weet zeer goed de opgaaf moeijelijk is maar dat ontmoedigt me niet ik hoop te
zullen bewijzen dat ik geen onwaardige vrouw van Multatuli ben.
Mag ik U verzoeken mijne eerbiedige groeten aan Mevrouw van den Bosch aan
te bieden en Nonni verzoekt hare groeten aan uw dochtertje.
Met Hoogachting noem ik mij
Waarde Heer van den Bosch
UEd: Dienstw: dienaresse
E: H: Douwes Dekker
de Heer Kruisinga die zich voor dat plan ook interesseert woont Heerengracht over
de Warmoestraat (advokaat)

[15 mei 1866
Brief van Tine aan Van Vloten]
15 mei 1866
Brief van Tine aan J. van Vloten. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Amsterdam 15 Mei 1866
Waarde Heer van Vloten!
Uwe welwillende sympathie kennende durf ik hopen, U mijne vrijpostigheid niet
ten kwade zult duiden, ik wenschte U mede te deelen dat ik besloten ben om al t'
mogelijke te doen, de gelegenheid te zoeken naar Indiën te gaan met mijne 2 kinderen.
Tot nog tot heb ik zeer weinig hulp ondervonden, maar t'idée dat ik met de kinderen
naar Java zou gaan heeft bijval gevonden de Heer Smith Kruisinga (Heerengr. over
de Warmoesgracht) zeide mij dat indien het mijn heilig plan was om naar Java te
gaan, hij niet twijfelde of men zou bijdragen om mij daartoe in de gelegenheid te
stellen.
Ik heb al eene advertentie in t' Handelsblad gezet om met eene familie mede te
gaan maar daar is nog niets op gekomen. Nu liggen er schepen klaar direct naar
Soerabaya ik zoude zoo gaarne met een dier gelegenheden mee gaan. Ik ben zeker
dat ik in Indiën réusseren zal, ik heb t'voordeel dat ik er goed bekend ben, de taal is
me eige
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en ik kan best met die menschen omgaan. Ik heb moed voor alles dezer laatste dagen
heb ik veel vernederingen me laten welgevallen alléén om tot mijn doel te geraken,
ik ben vast besloten alles te doen wat ons uit die fatale positie kan redden.
Ik weet zeer goed de opgaaf moeijelijk is maar dat ontmoedigt me niet, ik wil
toonen dat eene vrouw door Multatuli opgevoedt moed en wils'kracht heeft.
Nu is mijn dringend verzoek als U menschen kent die genoeg sympathie voor mij
hebben om door kleine bijdragen mij te ondersteunen in t' uitvoer brengen van mijn
plan hen te verzoeken of t' mij te zenden of aan den Heer d'Ablaing Kalverst: 246
die er zich mede wil belasten. Ik zoude dan voort werk maken van eene kleine
uitrusting want ik heb Compleet niets en zien passage te krijgen.
Vergeef mij Waarde Heer van Vloten dat ik zóó tot U kom, maar ik moet wel alles
aanwenden om mijn plan te volvoeren, ik zal U zoo innig dankbaar zijn als U die
moeite voor mij zoudt willen doen. Mag ik U verzoeken mijne eerbiedige groeten
aan Mevrouw van Vloten aan te bieden.
Met de meeste Achting noem ik mij
UEd: dienstw: dinaresse
E: H: Douwes Dekker
baronnesse van Wijnbergen

[16 mei 1866
Brief van Kallenberg van den Bosch aan Van Vloten]
16 mei 1866
Brief van R.J.A. Kallenberg van den Bosch aan J. van Vloten. Dubbel velletje
postpapier, waarvan drie bladzijden beschreven. (Gemeentearchief Deventer;
fotokopie M.M.)
Laanzigt. 16 Mei 1866 HoogEdelgestrenge Heer!
In dank heb ik gisteren Uw antwoord ontvangen. Uwe meening is de juiste, en
door een beroep te doen op het publiek, dat Multatuli's werken met graagte verslond,
een beroep onderteekend door mannen als de Hrn. Busken Huët, v: d: Valk, en HgEg,
wier namen goed klinken in de ooren van den verlichten Nederlander, is het met
grond te verwachten, dat genoegzame inteekenaars gewonnen zullen worden om
Mev: D. Dekkers een inkomen te verzekeren, waarvan zij met hare kinderen redelijk
kan rondkomen. - Ik onderschrijf dan ook geheel die meening en sluit er mij volkomen
bij aan. -
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Alleen zou ik UHEg. in bedenking geven, bij de erkenning van zijn los finantieel
beheer, zijne artistieke gevoeligheid, zooveel mogelijk te sparen. - UHEg. die hem
kent, weet dat die gevoeligheid bij hem in hooge mate bestaat, en de publiciteit die
het door U optestellen stuk moet krijgen, om deelneming te verzekeren, maken het
wel wat hard voor hem, het onpraktische van zijn karakter, zoo algemeen te hooren
verkondigen, si on ne lui dore un peu la pilule. - Intusschen ben ik het geheel met U
eens dat het verkregen geld geheel buiten zijn beheer gehouden worde. De chimêre van Mev: Dekkers, bestaat in het betalen harer schulden te Brussel,
en dan geholpen door een klein kapitaal een huis te huren in een der nieuwe quartiers,
en dat weder aan vreemden te onderhuren. Dan kon Nonnie haar aanleg voor de
viool, later op het Conservatoire ontwikkelen. - Uw idée is echter veel beter, en niet
als het hare aan risico onderhevig; eene goedkoope plaats, met goede scholen, waar
zij de onkosten van haar verblijf, en van de opvoeding harer kinderen, verzekerd
zag. Mogt het aan den invloed van UHEg. gelukken, bij koloniën te bewerken, wat ook
werkelijk billijk zou zijn, dat Dekkers zelf eene voorloopige titulaire aanstelling
kreeg, in afwachting van pensioen, dan zou geheel zijne toekomst een veel gunstiger
aanzien verkrijgen. - Hoe dit zij, waar ik medewerken kan, ben ik steeds geheel ter
UHEg. dispositie.
Verblijve inmiddels met de meeste hoogachting.
UHEg. Dienstw: Dienr
R. JA Kallenberg van den Bosch

[19 mei 1866
Brief van d'Ablaing aan Jhr. Salvador]
19 mei 1866
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Jonkheer M. Salvador te Haarlem.
(Kopieboek 4, blz. 55-56. M.M.)
Waarde Heer
Bij mijne tehuiskomst van een afrekeningreisje zijn mij uwe geeerde van 3 en 17
dezer geworden.
Ik zie geen kans eenig manuscript uit de handen van Dekker te bekomen. Sedert
maanden zwerft hij in Duitschland rond. Einde Maart verzocht ik hem tot afdoening
van zijne schulden bij mij, mij manuscript te leveren, al waren het losse stukken voor
den Omnibus
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ik bood hem een honorarium aan gelijkstaande met wat ik hem voor zijn vorigen
arbeid uitbetaald heb, doch tot heden heeft hij niet eens de beleefdheid gehad mijn
schrijven te beantwoorden.
Ook ik begin te vreezen dat de rol van Dekker uitgespeeld is.
Ik neem deze gelegenheid waar u mijne rekening over Ao P ten bedrage van f 10.60
aan te bieden.
Na beleefde groete
UEdw.

[20 mei 1866
Brief van Van der Valk aan Van Vloten]
20 mei 1866
Brief van T.A.F. van der Valk aan J. van Vloten. Twee dubbele velletjes postpapier,
tot bovenaan blz. 7 beschreven. (Gemeentearchief Deventer; fotokopie M.M.)
Delft 20 Mei 66
Waarde van Vloten!
Ik haast mij u de circulaire terug te zenden. Ik heb die natuurlijk gaarne meê
geteekend. 't Is 't zelfde dat ik reeds doen wilde, toen ik bij u logeerde. Maar ik kwam
niet op de gedachte om 't per circulaire te doen, en meende dat wij 't onderling - met
eenige vrienden maar doen moesten - zoo als u zich zal herinneren. 't Is echter zóó
beter, indien het gelukt, daar 't ons weinigen ligt te bezwarend zou zijn geworden.
Als 't gelukt, zeg ik, want om u de waarheid te zeggen heb ik er niet heel veel moed
op. Ik ben bang, al krijgen we voor 't eerste jaar zelfs het benoodigde, dat het de lui
spoedig zal gaan vervelen. En daarom zou ik u en Huet en den mij onbekenden Heer
vd Bosch nog willen in bedenking geven of 't niet raadzamer zou zijn en meer kansen
van slagen zou aanbieden, als we in plaats van een jaarlijksche bijdrage een renteloos
voorschot of een gift in eens voor Mevr: Dekker trachtten te verkrijgen van ± f 5000.
ten einde haar in staat te stellen, daarmee dan iets op touw te zetten te Brussel, zoo
als ze mij proponeerde, om in haar eigen onderhoud te kunnen voorzien. De circulaire
zou dan kunnen blijven zoo als ze is tot aan het teeken dat ik op de eerste bladzijde
maakte. In plaats van 't geen er nu volgt zou daar dan iets anders moeten volgen, n.l.
dat Mevr: Dekker, kracht en lust heeft om in haar eigen onderhoud te voorzien, en
ook daartoe kans ziet als ze slechts in de gelegenheid gesteld wordt iets te beginnen
- en dat ze daarvoor een som van f 5000 zou noodig hebben enz. Doch ik geef u dit
alleen maar in overweging en onderwerp het aan uw beter oordeel. Ik weet niet of
gij met Mevr: Dekker daarover
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ook gesproken hebt en of zij u eenig vertrouwen heeft kunnen inboezemen in 't
welslagen van zoo'n onderneming te Brussel. Mogt uw meening zijn, dat we ons nu
maar liever moeten houden aan 't geen in de circulaire is uitgedrukt, dan is 't mij ook
wel. Ik heb die dan ook geteekend tot bewijs dat ik er mij meê ver eenig. 't Is mij
wèl, als de vrouw maar uit haar kòmmer verlost wordt hoe dan ook, want ik vind het
een nationale schande, die we mòeten trachten weg te nemen. Mij dunkt de 2 regels
die ik doorhaalde kunnen beter wegblijven. - Als nu de circulaires gedrukt en met
onze namen, ook die van Busken Huet geteekend zijn dan moeten we zoo veel
mogelijk ieder rondzenden bij diegenen die we meenen dat misschien iets doen
willen. U zal zeker ook een zenden aan Duymar van Twist, en aan Rochussen - die
lui zijn schatrijk en dat is waarachtig het minste wat ze doen kunnen, dat ze de vrouw
en de kinderen van de eerlijken Havelaar voor den honger dood helpen bewaren.
Ook Fransen vd Putte mag wel wat doen - de man met zijn millioenen. Ik zelf zal niet veel kunnen doen. gij weet, dat ik reeds veel deed - eigenlijk meer
dan ik kan. In den korten tijd dien ik hier ben heb ik reeds meer dan f 500. aan Dekker
en de zijnen gegeven, en nu kan ik niet meer. Nog onlangs voor ruim een week, heb
ik hem weêr geholpen met f 100. maar heb hem toen er bij geschreven, dat hij toch
moest trachten iets te doen wat dan ook, om in zijn onderhoud te voorzien, want dat
't mij natuurlijk volkomen onmogelijk was om op die wijze voort te gaan. Maar hij
was in grooten nood en bittere ellende. - Ik hoop dat hij slagen zal iets te vinden bij
de redactie van de Kölln: Zeitung zoo als hij mij schreef dat hij zou trachten te doen.
- Huets ongevraagd advies heb ik dadelijk gekocht en natuurlijk met het grootste
genot gelezen. Het is mij in den waren zin van 't woord uit het hart gesproken want
Huet geeft woorden, en gewaarwordingen en gedachten die ik meer dan 10 jaar
geleden reeds koesterde bij 't lezen van Scholten's leer der herv. kerk. 't Is een heele
aanwinst mannen als Pierson en Huet.
Ontvang met Mevr: onze hart. groeten en geloof mij steeds
geheel de uwe
Van der Valk

[mei 1866
Circulaire ten behoeve van Tine]
Eind mei 1866
Circulaire ten behoeve van Tine en de kinderen. Dubbel velletje papier,
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waarvan drie bladzijden bedrukt; op blz. 4 mogelijkheid tot adressering bij het
inzenden. (M.M.)
Naar alle waarschijnlijkheid is deze circulaire maar in zeer kleine kring verspreid.
M.
De ondergeteekenden, diep bewogen met den kommervollen toestand, waarin
reeds sedert geruimen tijd, door een zamenloop van welbekende omstandigheden,
het gezin van een onzer rijkstbegaafde en verdienstelijkste landgenooten, E. Douwes
Dekker (Multatuli) verkeert, meenden niet te mogen aarzelen, om zich, tot voorziening
en verbetering daarin, tot zijne en hunne medeburgers te wenden, wier
gemeenschappelijken bijstand het, huns inziens, betrekkelijk licht zal vallen die te
bewerken. Zij ‘aarzelden’ daarbij niet, omdat zij het slechts als de plichtmatige
roeping aller geldelijk meer gegoede Nederlanders beschouwen, in den nood van
Dekkers gezin te voorzien, waar hij zelf niet bij machte noch in de gelegenheid is
dit te doen. Wel hopen zij, dat de tijd - en zoo 't kan, weldra - moge aanbreken, waarin
het beheer der Nederlandsche koloniën, langs een of anderen, gemakkelijk aan te
wijzen weg, het middel zal weten te vinden, den man, die 't eerst en 't krachtigst de
oogen voor Insulindes druk en grieven geopend heeft, ter vergoeding zijner
belangelooze inspanning en ter voorziening in de behoeften der zijnen, bij wijze van
wachtgeld en pensioen, een jaarlijksch inkomen toe te kennen; maar zoo lang die
tijd nog niet daar is, achten zij het de rechtmatige, zedelijke plicht van Nederlands
meer bemiddelde burgers, daarin, zooveel in hun is, te gemoet te komen, en Dekkers
vrouw en kinderen voor gebrek te beveiligen en een hunner waardig levensonderhoud
en opleiding te verzekeren. Hun man en vader, de keerzij van wiens belangloozen
aard het is, allerminst een financie-man te wezen, wiens roeping eer op ieder ander
gebied dan dat eener doeltreffende behartiging zijner geldelijke belangen ligt, is
daartoe niet bij machte. Zij zouden daarom wenschen, door een genoegzaam aantal
persoonlijke inschrijvingen van een vijf en twintig tot honderd Nederlandsche guldens
's jaars*, tot een gezamenlijk bedrag van

*

Het spreekt van zelf, dat ook ieder mindere bijdrage in dank zal aangenomen worden; men
wenschte slechts in 't algemeen een maatstaf aan de hand te doen.
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hoogstens twee duizend toe, in de gelegenheid gesteld te worden, zijn gezin behoorlijk
te verzorgen en in een of ander gemeente, waar het leven niet te duur en het
schoolonderwijs deugdelijk is, metter woon te vestigen. Een hunner, het meest in de
nabijheid levende, zou zich meer bepaaldelijk met het beheer der te verstrekken
geldsom belasten, in de betaling van 't benoodigde voorzien, en een wekelijksche
uitkeering voor de dagelijksche behoeften aan de moeder des huizes doen kunnen.
Moge hun vertrouwend beroep op de niet meer dan billijke deelneming in 't lot van
Dekker en de zijnen, bij zijne erkentelijke landgenooten, niet te vergeefs zijn, en
moge bepaaldelijk uwe - liefst zoo spoedig doenlijk te wachten - invulling van
overstaande verklaring hen proefondervindelijk van uw persoonlijke belangstelling
overtuigen.
Verblijvende inmiddels hoogachtend
Uw Dwe
J. VAN VLOTEN (Deventer).
R.J.A. KALLENBERG VAN DEN BOSCH
(Huize Laanzigt, bij Breda.)
T.C.F. VAN DER VALK (Delft).
C. BUSKEN HUËT (Bloemendaal).
De Ondergeteekende... te... verbindt zich, tot wederopzeggens toe, voor eene
jaarlijksche bijdrage-ingaande 1 Juny 1866 - van ...
Ned. guldens, ten behoeve van Mevrouw E. DOUWES DEKKER en KINDEREN.
Na invulling in te zenden bij een der onderteekenaren van overstaanden brief.

[31 mei 1866
Brief van d'Ablaing aan Van der Tuuk]
31 mei 1866
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan H.N. van der Tuuk. Fragment.
(Kopieboek 4, blz. 73. M.M.)
Waarde Heer!
Ik heb indertijd de uitgave van een Maleische tekst op mij genomen
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omdat ik u niets weigeren wilde: doch ik hadde liever gehad dat ge mij dat voorstel
niet had gedaan.
Uw vraag om een honorarium van f 10 beschouwde ik terstond als veel te gering
in verhouding tot de waarde van uw tijd en meer aanbieden convenieerde mij op het
oogenblik niet omdat ik mij door de uitgaven van de werken van Multatuli totaal
vastgewerkt had. -

[4 juni 1866
Brief van Tine aan Van Vloten]
4 juni 1866
Brief van Tine aan J. van Vloten. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Na de naam Raedt van Oldenbarnevelt staat het woord Hartenstraat, maar dit is
doorgestreept.
Amsterdam 4 Junij 1866
Waarde Heer van Vloten!
Er is op 't oogenblik eene zeer goede gelegenheid om naar Java te gaan met het
schip Christine kapt Cameus, het vertrekt den 28st Junij.
de Heeren de Vries en Co (Cargadoors) buitenkant U 40 zijn zeer welwillend
genegen om de passage voor mij en de twee kinderen te stellen op 800 gulden ik zou
2 ruime hutten in de groote Kajuit krijgen men is uiterst voorkomend. Nu wenschten
de heeren antwoord te hebben donderdag avond, de 800 gulden zouden hier betaald
moeten worden.
Och Waarde Heer van Vloten doe mij de dienst ieder te bewegen mij te helpen ik
ben zeker dat ik slagen zal in Indien. Ik wil Dekker bijstaan en daarvoor heb ik moed
om alles te doen wat maar eenigzinds doenlijk is.
Wees zoo goed mij met een gunstig antwoord gelukkig te maken. Ik heb aan den
Heer v: der Valk geschreven.
De Heer Raedt van Oldenbarnevelt Kantoor (Keizersgracht bij de Leliegracht heeft
ook hulp beloofd, de Heer O W. Kerkhoven en Smith Kruisinga (Heerengracht over
de Warmoesgracht ook vooral als t' van U komt.
De Heeren de Vries waren zeer welwillend ik heb dan ook gezegd dat ik niets had
maar dat U en eenige heeren mij genegen waren om mij te helpen waarop men dan
ook voor mij de prijs zoo laag stelde.
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Vergeef mij dat ik U zoo lastig val maar mijne positie kennende zult U mij niet
indiscreet vinden.
Met achting en dankbaarheid
Uwe U Dienstw: dienaresse
E.H. Douwes Dekker
Dekker heeft mij geschreven dat alles wat ik doe door hem goedgekeurd wordt
ik schreef ook aan den Heer Kallenberg van den Bosch.

[6 juni 1866
Brief van Kallenberg van den Bosch aan Van Vloten]
6 juni 1866
Brief van R.J.A. Kallenberg van den Bosch aan J. van Vloten. Dubbel velletje
postpapier, tot bovenaan bladz. 4 beschreven. (Gemeentearchief Deventer; fotokopie
M.M.)
HoogEdelgestrenge Heer!
Gister ontving ik een brief van Mevrouw Dekkers, dat zich nu eene zeer gunstige
gelegenheid opdeed om naar de Oost te gaan met hare kinderen, en dat men f 800
als passagegeld eischte. - Zij verzocht om hulp en had ook U en den Hr. v: d: Valk
geschreven. - Reeds morgen moest daarop een besluit genomen worden. Dit alles is
zeer onverwacht en spoedig, en te midden der drukten die mij veroorzaken het Examen
van een zoon van een mijner vrienden bij mij gelogeerd, heb ik Mevrouw Dekkers,
pas heden morgen kunnen antwoorden. - Ik heb haar geschreven dat nu er geen tijd
van beraadslagen was, nu geen beroep kon gedaan worden op de geestverwanten
van Dekkers over het geheele land verspreid, de zaak nu alleen rustte op de schouders
van eenige weinigen die zich harer hebben aangetrokken, en dat het daarom misschien
bezwaarlijk zal zijn, om in zoo'n geringen tijd de betrekkelijk groote som van f 800
bijééntebrengen. - Dat ik echter persoonlijk mijne bijdrage wilde doen, en het
waarschijnlijk genoegzaam zal zijn wanneer morgen de reeders de zekerheid hebben
dat het passagegeld voor 28 Iunij betaald wordt. - Dat ik haar dus voor mij de
verzekering gaf dat haar voor den 15 Iunij zou sturen f 150, als de som die ik bij
mogelijkheid op dit oogenblik missen kon, en dat ik hoopte dat door de bijdragen
der andere heeren die zich harer hadden aangetrokken de f 800 bijtijds voltallig
zouden worden. - Haar besluit is misschien het beste onder gegeven omstandigheden;
jammer maar dat alles nu zoo op stel en
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sprong moet geschieden en men buiten staat is, om nog andere welwillende personen
te doen medewerken. Bij dezen stand van zaken vervalt dus vermoedelijk uw plan, en is de Circulaire
nutteloos geworden. Daardoor zijn echter door UHEg. kosten gemaakt, die ik billijk
vindt medetedragen, als zijnde gemeenschappelijk gedaan en waarvan UHEg.
misschien wel de goedheid wilt hebben mij mijn aandeel optegeven. - Ik had meer
gehoopt van Uw plan wanneer het had kunnen doorgaan, dan dat aankomen van haar
en hare kinderen in Indie, bijna geheel zonder ressources. Maar zij schijnt veel
vertrouwen te hebben, eenmaal daar, teregt te zullen komen. - Het zou mij eene
aangename gewaarwording geven, wanneer ik later hoorde dat dat gelukt was. Intusschen is het mij een genoegen, dat deze zaak mij zoo niet persoonlijk, Dan
tenminste per brief in aanraking met UHEg. gebragt heeft, en in de hoop dat
omstandigheden ons later nogmaals nader zullen brengen, heb ik de Eer mij met de
meeste hoogachting te noemen
UHEg. Dienstw: Dienaar
R. JA. Kallenberg van den Bosch
PS: Ik heb mevrouw Dekkers verzocht, mij zoo spoedig mogelijk met een enkel
woord, den uitslag van deze zaak te melden. Breda. - Woensdagmorgen -

[16 juni 1866
Oorlog Oostenrijk-Pruisen]
16 juni 1866
Oostenrijk verklaart Pruisen de oorlog n.a.v. de kwestie Sleeswijk-Holstein. Sinds
de vrede van Wenen, 1864, waarbij Denemarken afstand moest doen van zijn
aanspraak op deze gebieden, had Pruisen de macht in Sleeswijk, Oostenrijk die in
Holstein.

[juni 1866
Multatuli en Mimi verlaten Frankfort]
Midden juni 1866
Multatuli en Mimi verlaten Frankfort, dat als vrije ‘reichsunmittelbare’ en
oostenrijks-gezinde stad gevaar liep door Pruisen te worden aangevallen; zij vestigen
zich in Koblenz.

[17 juni 1866
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 17 juni 1866
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 56-58)
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Amsterdam, le 17 Juin.
Ma Loutjou chère! Je languis d'avoir de tes nouvelles. J'ai reçu ta lettre du 28
d'Avril dans laquelle tu me parles de cette condition pour aller à Lima. Mon Dieu,
quel dommage que cela n'a pas réussi!
Je t'ai écrit plus de trois lettres; la dernière je t'ai demandé si tu pouvais me donner
quelque chose. 25 francs me ferait déjà beaucoup de plaisir. Oh, ne m'accuse pas
d'indiscrétion, la misère est si pénible! Je dois encore attendre les résultats de quelques
personnes qui tâcheront de me procurer quelque chose. Il y a question de retourner
à Java, maisje ne sais pas si on pourra me procurer assez d'argent pour le voyage.
Ma chérie, mon ange, je t'écrirai amplement si j'ai une réponse de toi, car je ne sais
pas si mes lettres te parviennent. Ne doute jamais de mon coeur, comme je ne douterai
jamais du tien. Oh, non, jamais. Je souffre beaucoup. Dekker n'a pas dîné depuis 16
jours; il n'avait que du pain sec. Et moi et Non, oui nous dînons, mais à crédit, et
chaque fois que je me mets à table, les larmes me suffoquent. Ecris moi, ma petite
Stéphanie, et je te dirai tout.
Ne pense pas que je perds le courage. Non je veux triompher, je veux faire tout
mon possible de sortir de cette misère, et de ne pas trop aigrir mon coeur; car si je
perds les doux sentiments, alors je dois mourir.
Mes enfants se portent bien. Edu fait beaucoup de progrès; il dessine vraiment
admirablement. Non devient de plus en plus gentille et gracieuse. Salue ton mari de
ma part et toi, ma chère enfant, je t'embrasse de tout mon coeur. Ton
Everdine.

[19 juni 1866
Brief van Tine aan Van Vloten]
19 juni 1866
Brief van Tine aan J. van Vloten. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Amsterdam 19 Junij 1866
Waarde Heer van Vloten!
Ik heb tot t' laatste oogenblik gewacht om uw raad te vragen, den 22 à 23st Junij
moet ik t' antwoord aan de heeren Reeders geven of ik met t' schip mee ga of niet.
Nu moet ik U vragen of U denkt dat uwe welwillende pogingen om mij hier een
jaarlijks inkomen te doen geworden lukken zal, zoo niet of er dan gelden zouden zijn
om mij de passage te kunnen be-
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talen en iets voor uitrusting want ik heb letterlijk niets. Als ik éénmaal op t' schip
ben dan twijfel ik niet of 't publiek zal mij dan wel wat willen geven voor de eerste
behoeften op Java en dan ben ik zeker goed te zullen slagen. de Heer van den Bosch
heeft mij toegezegd 150 fl. als ik naar Java ging en de heer Hotz 50 gulden. Voor
dat doel zijn er ook nog eenige heeren hier in Amsterdam die dan wat zouden willen
bijdragen dus ik denk wel dat ik nu rekenen kan op 300 gulden. Wanneer ik op Java
ben dan ben ik zeker op den duur een inkomen te hebben.
Dekker zoude erg gaarne wenschen wij bij één waren en liefst te Coblentz waar
t' niet duur is en een heerlijke natuur en goed onderwijs. dat komt mij zeer aanlokkelijk
voor, maar er kan niet gevraagd worden wat men gaarne wil er moet gehandeld
worden t' kan zóó niet langer. Bijna 3 maanden dat Non en ik op crediet eten en
wonen. O! als U wist wat t' mij kost om s'middags in de restaurant te komen en t'
moet wel maar lang zou dat ook niet meer kunnen. Ook geloof ik dat t' ideé dat ik
spoedig naar Indiën zal gaan nog mij staande houdt. Niets zal mij zwaarder vallen
dan t' tegenwoordige leven. Dekker heeft in geen 16 dagen gekookt eten gegeten,
meest droog brood. Ik behoef U dus niet te zeggen dat de nood hoog is. Ellende, op
crediet leven, geen behoorlijke kleeren te hebben dat dégradeert vreesselijk. Ja heel
gaarne was ik bij Dekker met de kinderen, ik zou niet meer méégaan maar ik zou
mijn invloed met énergie gebruiken maar daar behoort al weer eenig geld voor.
Ik zou indien Uw plan niet gelukt zóó innig dankbaar zijn als ik den 22st Junij mijn
passage kon nemen. U zult zien dat ik dan geen zorgen (van geldelijke aard) meer
hebben zal. Het geld zou er eerst den 28st Junij behoeven te zijn, maar ik moet de
passage bespreken op den 22 à 23st Junij. De Heer van den Bosch schreef mij hij
eerst eene inschrijving van 50 gulden s'jaars had ontvangen, ik geloof zeker dat als
men weet ik naar Java ga men meer zal doen. Ik heb dezer dagen bitter geleden er
moet verandering komen of ik zou t' niet meer kunnen uithouden. U zult dus begrijpen
hoe groot mijn dankbaar gevoel voor U zal zijn die door moeite mij in de gelegenheid
zal stellen een einde aan t'lijden te maken.
met achting
Uwe dienst: willige dienaresse
E.H. Douwes Dekker
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[juni 1866
Brief van d'Ablaing aan Mosselman]
Tweede helft juni 1866.
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan H.W. Mosselman te 's-Gravenhage.
Fragment. (Kopieboek 3, blz. 80. M.M.)
Deze brief ongedateerd, staat tussen éen van 19 juni en éen van 29 juni.
Dekker is nog steeds te Coblentz en zijn vrouw en dochter heb ik nog altijd op mijn
dak.

[26 juni 1866
Brief van Tine aan Van Vloten]
26 juni 1866
Brief van Tine aan J. van Vloten. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Amsterdam 26 Junij 1866
Waarde Heer van Vloten!
Van mijne Indische plannen heb ik moeten afzien maar gister avond viel mij eene
aangename verrassing ten deel.
De heer Omboni en Mevrouwe (Stéphanie Etzerodt) hebben mij en Nonni in de
gelegenheid gesteld om binnen weinige dagen naar Italia te kunnen gaan, maar daar
Eduard niet langer bij de familie Koning blijven kan wilde ik hem mede nemen en
voor hem heb ik geen geld voor reis kosten ook zou ik zoo gaarne eenige kleeren
willen koopen Zoude U mij daarvoor iets kunnen zenden bijv: de 50 gulden die de
Heer Potgieter voor mij beschikbaar gesteld heeft? Och wat doe ik U een moeite en
last aan, neem het mij niet kwalijk Waarde Heer van Vloten en wees overtuigd dat
ik U innig dankbaar ben. Ik zoude U gaarne de brief van Stephanie Etzerodt Omboni
zenden maar ik vrees dat ik al te veel van Uw tijd wegneem.
Ze zegt ‘Nous ne t'offrons pas ici un avenir brillant ni même le moyen de faire
fortune, nous ne t'offrons que simplement le moyen de sortir de la misère et de te
gagner honnêtement une vie paisible et pour Nonni une bonne éducation. Tu connais
Omboni nous ne te faisons pas de promesses outrées mais nous nous réunissons pour
te dire que nous croyons que tu seras heureuse ici et que c'est de tout coeur que nous
offrons de t'assister de tout notre pouvoir.’ Ik weet wel dat ik een geruimen tijd
Dekker zal moeten missen maar ik ontneem hem daardoor eenige zorg, en dat is ook
hulp. Wanneer ik eenig geld zou kunnen ontvangen zou mijn reis al op Zondag
bepaald worden. Ik verlies niets met er naar toe te gaan, want het verblijf hier wordt
hoe langer hoe moeijelijker.
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Ik ben zoo bang dat u mij voor indiscreet houdt, t' is de noodzakelijkheid die dwingt.
Mogt ik zoo gelukkig zijn Waarde Heer van Vloten! dat ik een gunstig antwoord
van U mogt ontvangen zoude ik U regt dankbaar zijn, mijne eerbiedige groeten aan
Mevrouw van Vloten verzocht te hebben noem ik mij met de meeste achting
UEd: Dienstw Dienaresse
E H Douwes Dekker

[26 juni 1866
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 26 juni 1866
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 58-59.)
Pée vermeldt in een noot: Het schrift van dezen brief getuigt van Tine's hevige
gemoedsaandoening.
Amsterdam, Ie 26 Juin 66.
Mes chers, mes vrais amis, ma Loutjou chère! J'ai reçu la lettre contenant les deux
billets de change, un pour Amsterd., un pour Paris. Merci mille fois. Comment
exprimer mes sentiments? Oh, non, les paroles me manquent. Oui, j'accepte pour
moi et Nonni, mais il y a un obstacle. Mon Edou est auprès de moi; il ne pouvait plus
rester chez Monsieur Koning. Mais j'ai tout lieu de croire que j'aurai en 3 jours
quelque argent; je veux l'amener, mais pour l'amour de moi, ma chère enfant, pas Ie
moindre dérangement. J'aurai un peu d'argent et nous verrons comment l'employer
pour Edou. Dekker est en voyage. Oh, tout je vous raconterai. Je suis désolée que
mon Edou est un obstacle, et pourtant je veux venir. Je veux travailler, je ne veux
pas vous être à charge. Non, non, le secours est si grand de votre part! Mes amis, je
ne puis écrire, je tremble comme une feuille. Je reçois tes deux lettres ce soir à cinq
heures et la première de toi, ma petite Loulou, ce matin. Figure toi mon émotion!
Non, je ne sais rien dire, mon coeur est trop plein. Merci, merci! Je ne pourrais venir
ou mieux je ne puis partir que Dimanche. Je vous écrirai encore, mais certes je viens.
Pardonne mon agitation, mais je suis comme une folie. Oui, je viens et je veux
triompher de tout. Si je puis laisser Edou ici, je le ferai; mais je crains. Je ferai ce
que je puis.
Mes amis, ma petite Loutjou, et ton amie qui s'intéresse à moi, oh tous, merci,
merci. Mon coeur est trop plein. La lettre doit être à la poste à six heures. Adieu, ma
chérie, mes yeux ne voient pas clair. Les
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larmes m'empêchent de voir. Merci! Non est si contente; elle apportera le violon.
Merci encore une fois.

[27 juni 1866
Brief van Tine aan Stéphanie]
* 27 juni 1866.
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 59-61.)
Amsterdam, le 27 de Juin 66.
Ma Loutjou chère, ma bonne Stéphanie! J'ai le coeur trop plein! Quel ange de
bonté que tu es! Oh, et ton mari, comme il m'écrit simple et avec tant de coeur. Mon
Dieu, comment trouver les paroles de t'exprimer ce que je sens. Hier j'ai écrit à ton
mari que j'avais reçu la lettre chargée. Je veux Ie répéter que tu saches que tout est
en ordre. Merci, mille fois merci. Je fais tout mon possible pour Edou. Je ne sais pas
encore ce qu'il arrive, va; j'attends une lettre, mais pour sûr moi et Non viendrons.
Si je dois amener mon Edou j'aurai quelques ressources pour lui. J'attends des lettres
qui doivent me dire ce que je pourrai faire. Ma chérie, j'aspire de pouvoir partir,
j'espère bien dimanche le 1 Juillet. Mon Dieu, la possibilité de t'embrasser! Je ne
crois pas mes yeux! Je suis tellement nerveuse que la plume ne veut pas marcher.
Tu ne sais pas ce que je vous dois, mais je vais tout t'expliquer. La chose la plus
principale, c'est que je pourrai commencer à me gagner Ie nécessaire. Oh, ce sera
une vie toute nouvelle pour moi, plein de bonheur. Je vais tout écrire à Dekker, le
jour que j'aurai les nouvelles que j'attends; je veux qu'il le sache quand je suis déjà
en voyage. Oh, il te sera si reconnaissant.
Ma chère enfant, tu ne peux comprendre ce que toi et ton mari font pour moi, car
la misère est affreuse. J'ai été si près d'être désespérée, mais à présent le courage ne
me manquera pas. Oh, dis à ton amie que rien ne me sera trop pénible, pourvu que
je puisse vite commencer à gagner quelque chose. Le travail ne dégrade pas, mais
bien la misère et d'être sous le fardeau de dettes. Ma chérie, tout ce que j'écris est
décousu, mais je ne saurais rien dire d'autre, que je suis au comble du bonheur et
plein de courage. J'ai eu la fièvre cette nuit et cela m'a fait du bien. J'ai pleuré de joie
et de reconnaissance, que j'avais des amis aussi vrais et adorables. Merci encore une
fois, merci de tout mon coeur.
Je ne puis passer par Bruxelles, je prendrai le bâteau à vapeur de Rotterdam jusqu'
à Liége. C'est le moins coûteux. Puis à Paris.
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Pardonne moi mon agitation, mais ce dernier temps j'ai trop souffert, et à présent je
vois un rayon de soleil. Mes amitiés à ton mari. Bientôt je pourrai te presser sur mon
coeur. Je t'aime tant!

[29 juni 1866
Brief van Tine aan Van Vloten]
29 juni 1866
Brief van Tine aan J. van Vloten. Dubbel velletje postpapier, tot bovenaan blz. 3
beschreven. (M.M.)
Amsterdam 29 Junij 1866
Waarde heer van Vloten!
Hartelijk dank voor de mij toegezondene 50 gulden. Ik ben den Heer Kerkhoven
zeer dankbaar zijnEd er mij mede geassisteerd heeft, ik heb nu zoo wat juist voor de
reis van Eduard. Met veel genoegen heb ik kennis gemaakt met den Heer Potgieter.
ZijnEd: was zoo deelnemend en hartelijk, mijn hart klopte van vreugde toen ZijnEd
mij de verzekering gaf dat er wel resources zouden zijn voor Eduard om hem op een
school te doen of hem te laten onderwijzen. de Heer Fischer te Genua zoude ik bij
mogen vervoegen indien ik hulp noodig had.
Ik zie wel een beetje tegen de reis op 3e klasse is niet zeer uitlokkend maar anders
ben ik vervuld met moed en ben nog zeer dankbaar dat ik de twee kinderen mede
mag nemen. Ik heb alles in order willen hebben en nu eerst schrijf ik het aan Dekker
t' zal hem wel frapperen maar tevens blij zijn dat er een begin wordt gemaakt aan de
ergste ellende. Ik hoop dat een ieder mij goed begrijpt. Ik heb gretig alles aangenomen
niet om mij van Dekker te onttrekken maar wel om hem te verligten, als hij de zorg
over ons ziet afgenomen zal hij meer zich zelf zijn en in staat te kunnen werken.
Zoudt U zoo goed willen zijn volstrekt niet te spreken over de assistentie van den
Heer en Mevrouw Omboni, daar de heer Etzerodt, die zeer zijne eigene denkbeelden
heeft dit niet mag weten.
Zondag morgen denk ik de reis aan te gaan. Mag ik U nogmaals mijnen dank
betuigen voor alles wat u voor ons doet ik recommandeer me verder in uwe
deelneming. Indien U mij iets had me te deelen voor dat ik U mijn adres kan geven
wees dan zoo goed Waarde heer van Vloten mij te schrijven Poste restante te Milan
Met de meeste achting
Uw dienstw: dienaresse
E.H. Douwes Dekker
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[29 juni 1866
Brief van d'Ablaing aan Raedt van Oldenbarnevelt]
29 juni 1866
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Raedt van Oldenbarnevelt.
(Kopieboek 3, blz. 80. M.M.)
Waarde Heer Raadt
Zondag morgen 1 July vroegtijdig vertrekt Mevrouw Dekker van hier om voor
goed Nederland te verlaten. De gelden te harer dispositie dekken nog niet geheel
hare reiskosten. Ik ben daarom zoo vrij bij U te beschikken over de f 25. - die ge mij
verzekerd hebt tot dekking der reiskosten van Mevrouw D te willen bijdragen. Zie
tevens, als ik u verzoeken mag, ook uwe vrienden te bewegen uw voorbeeld in dezen
te volgen.
Na vriendschappelijke groete
T.T.
vh 29/6 66
R.C. dAblaing v Gg

[juni 1866
Honorarium van f 125 niet uitbetaald]
Eind juni 1866
Het hem toekomende bedrag van f 125, - voorde in de loop van het jaar 1865
verkochte exemplaren van de Max Havelaar kan aan Multatuli niet ter hand worden
gesteld, omdat de verblijfplaats ondanks navraag Van Lennep onbekend is gebleven,
naar deze op 7 juni 1867 meedeelt.

[1 juli 1866
Tine verlaat Amsterdam]
1 juli 1866
Tine verlaat met haar beide kinderen Amsterdam met bestemming Milaan.

[2 juli 1866
Brief van Multatuli aan Tine]
* 2 juli 1866
Brief van Multatuli aan Tine. (Brieven VII, blz. 81-86; Brieven WB VII, blz. 70-73)
K.: de familie Koning.
Garibaldi: met zijn vrijheidsscharen oprukkende tegen de pauselijke staat Rome,
werd Garibaldi in 1862 bij Aspromonte door het leger van de italiaanse koning
tegengehouden en zwaar gewond; toch nam hij in 1866 met een troep vrijwilligers
deel aan de oorlog van Italië tegen de Oostenrijkers.
Coblenz, 2 Juli.
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wat zat ik te kyken by dien brief! Er was een klein briefje by van Siet waarin stond
dat je al vertrokken was. Dus op 't oogenblik al zoo'n eind weg. Ja, je hebt heel goed
gedaan my geen geld te
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zenden. Ik ben toch al bang genoeg dat je te kort komt, daar Edu mee gaat en ik vrees
dat je de kosten niet goed berekend hebt. Edu zal overal voor vol persoon gelden. Ik
zal niet gerust wezen voor ik je aankomst hoor. Ik begryp niet goed watje schryft
over Edu in Genua en de hulp van Potgieter, maar dat zal zich later ophelderen. Ik
ben bly dat hy meegegaan is (anders had het toch ook niet wel gekund) hy kon toch
niet altyd by K. blyven. Later zal ik zeker meer byzonderheden hooren. Ik ben vooral
nieuwsgierig hoe je met het plan (!!!) van van Vloten staat.
Wat is het heerlyk lief van Stéfanie en van Omboni. Je zult opfrisschen in die
omgeving en ook voor de kinderen is 't goed. Ik ben erg benieuwd wat het is dat je
in 't zigt hebt voor Edu, en ook of je geldje toereikend was om die hele reis te maken.
Mimi vreest zoo dat je tekort komt. Wy rekenen al uit zooveel wy weten en dan zou
je tot Lyon al fr. 180 kwyt zyn alleen voor spoor. Zonder eenige vertering of fooi of
logies. Nu van Lyon is 't nog ver! En je hadt zeker voor je vertrek uit Amsterdam
ook nog uitgaven. Ik ben erg ongerust.
Je begrypt hoe graag ik nu vooral naar Garibaldi wou. Maar om er te komen! En
om er een beetje fatsoenlyk aan te komen! Zooveel mogelyk lees ik de courant. Tot
nu toe schynt er niets van veel belang door hem uitgericht te zyn en ik vrees... Wacht,
ik zal frans schryven dan lees je 't misschien voor.
Je crains que Garibaldi et en même temps la grande cause de l'Italie ne soit sacrifié.
Il y a des choses qu'on voit mieux de loin que de prés. Garibaldi a été fait général,
on l'a enrégimenté, on lui a mis sur les épaules le joug écrasant de la routine officielle,
on lui a donné des instructions, absolument comme à d'autres qui mangèrent depuis
vingt ans le pain des casernes... tout cela ne lui va pas, lui qui est simplement héros
et homme de coeur. Un génie attelé ne valut jamais rien. Je comprends parfaitement
qu'il a accepté les conditions que la soit disant politique du cabinet Italien lui a posées
sous peine de contre carrer ses projets et de déclarer traître à la patrie celui qui se
permettrait de prendre Vénise et de chasser les Autrichiens sans suivre les instructions
de l'art. On aura dit: ‘de par le roi défense au génie de faire aucun miracle.’
Pour Garibaldi la prise de Vénise aurait été tout simplement le problème (si c'en
est un) de la distance entre deux points. ‘Mais c'est la
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ligne droite!’ aurait-il dit. Moi ici. Vénise la bas... allons-y! Et de vaincre ou de
mourir! Même en succombant il aurait servi la cause de l'Italie. Le sang d'un héros
comme lui est fécond! La jeune Italie se serait senti aiguillonnée, et le cri: ‘un tombeau
pour lui à Vénise, à Rome pour lui un mausolée’ aurait été le ‘Dieu le veut!’ d'une
terrible croisade!
Et maintenant? Hélas! Le grand homme bronchera à chaque instant sur le chemin
inaccoutumé qu'on lui a ouvert. Les misérables entraves d'une très scientifique, très
académique (et très ridicule) stratégie le feront trébucher, et à l'heure qu'il est, Dieu
sait combien de caporaux se seront apperçu déja que le tant vanté héros ne connait
pas le premier mot de l'école de peloton (l'a b c des soldats de parade.) La simplicité
du génie ne se fera jamais aux rigides exigences d'une science pleine d'artifices,
inventée pour remplacer le génie. Victor Emanuel, obéissant à une fatale pression
extérieure, je le sais bien, s'est vu obligé de mettre la tonnerre en bouteilles et d'en
verser petit à petit une goutte à l'ennemi... tandis que Garibaldi libre aurait écrasé les
adversaires soit en triomfant directement, soit en sacrifiant sa vie pour vivifier l'audace
des siens.
Pallavicini sous ses ordres? Je n'en crois rien. Je crois plûtot que Pallavicini qui a
fait ses tristes preuves de loyauté à Aspromonte lui a été donné comme étouffoir...
voire même comme espion. Ne se pourrait-il pas que le héros se sentit pris d'un de
ces coups de tête qui prennent des royaumes? Et ne faut-il pas que ces choses soient
faites selon les règies de l'art? Ne faut-il pas qu'il y ait un peu de Lamarmora, et un
peu du prince... un tel, ou un peu du ministre un tel, dans les affaires d'éclat? Quelle
honte pour les budgets de la guerre passés, présents et à venir, si un héros fit les
choses mieux que les généraux qui depuis tant d'années ont été payés pour les faire.
Rien n'y fait que les héros ne reculent pas, et que les généraux reculent (voir le
Hanovre, le Saxe, la Hesse et toutes les campagnes. Partout il y a 20 ou 50 généraux
qui reculent ou qui se rendent contre un qui se fait tuer.) Cela n'y fait rien, pourvu
que les dignités officielles se portent bien! Périsse plûtot la grande cause de l'Italie,
que de voir encore les grandeurs incomprises de l'état major devancées par eet intru!
On lui fera payer cher la prise de Naples, et sa gloire et son génie, et sa simplicité,
et son ignorance... Je maintiens qu'on le sacrifie. J'espère que bientôt une balie
autrichienne compatissante
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le sauvera du dégoutant mépris des petites gens qui s'appercevront bientôt que l'idole
d'un jour, na valait plus rien depuis que les tristes exigences de la politique l'avaient
garotté.
Le monde est comme les enfants qui aiment à voir voler les oiseaux, mais qui les
mettent en cage... ah, comme c'est triste!

[2 juli 1866
Brief van d'Ablaing aan mej Schepel]
2 juli 1866
Brief van R.C. d' Ablaing van Giessenburg aan Mejufvrouw A. Schepel te Stassfurt.
(Kopieboek 3, blz. 80. M.M.)
Mejufvrouw!
Weinige uren voor uw schrijven van 29 Junij ll mij gewerd gisteren ochtend vertrok
Mevrouw Dekker met hare beide kinderen naar Milaan. Zij had met haar dochtertje
sedert 29 maart bij mij gewoond.
De Heer Dekker is nog steeds te Coblentz, ik vernam zoo even ten uwen behoeve
van Mejufvrouw S. Abrahams dat zijn adres aldaar is Rheinstrasse 17.
Uw briefje wordt door Mej. A onder couvert geexpedieerd.
ik heb de eer mij na beleefde groete te noemen
UEd.
vh 2/7 66

[3 juli 1866
Brief van Multatuli aan Huet]
3 juli 1866
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, tot het midden
van blz. 3 beschreven en als vouwbrief verzonden; op blz. 4 het adres: Mr Cd Busken
Huet Harlem (Hollande) en twee stempels: Coblenz 3 7 en Haarlem 4 7 66. (U.B.
Leiden; fotokopie M.M.)
De brief is onmiddellijk aan Potgieter ter inzage gestuurd en door hem op 6 juli
aan Huet geretourneerd.
Waarde Heer Huet! Ik heb 't heel moeielyk, en letterlyk niet te eten. Ik vraag U my
wat te helpen als 't u enigzins mogelyk is. Nogeens, 't is letterlyk om te eten. Sedert lang schreef my myne vrouw die door armoed uit Brussel was verdreven,
dat Prof. v. Vloten met veel welwillendheid trachtte iets tot stand te brengen om my
wat vlot te maken, maar intussen leden wy gebrek, zy in Amsterdam en ik hier. Ook
Uwen naam noemde ze my in hare brieven. Wilt ge my wat meededen over de
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mogelykheid der kans dat ik eindelyk my zal kunnen zetten tot geregelder arbeid?
Tot nog toe was my dat onmogelyk. Ik zwerf als Ahasverus.
En ook myne vrouw en kinderen zyn nu weer aan 't zwerven. Een vriendin heeft
haar in Italie geroepen. Hoe ze daar wonen, eten, - leven zal, weet ik niet! Hoe het
daar zal gaan met voeding, opvoeding, onderwys der kinderen weet ik niet. En
attendant is ze - daar wy dat alles, zolang ze in Holland was, ook niet wisten en ze
dus weinig bederven kon, vertrokken.
Ik denk dat gy dit weet, daar zy in een vry haastig geagiteerd briefje den heer
Potgieter noemt, als intermédiair geloof ik, om - ja ik kan niet goed wys worden uit
de schikkingen die haar in staat stelden myn kleinen besten kerel meêtenemen. Ik
wacht met smart nader berigt.
Kunt ge my enige hoop geven omtrent de plannen en pogingen van den Heer v.
Vloten (helaas, zoo dikwyls bestonden er plannen!) doe het dan, maar help my
intussen omgaande met wat ge missen kunt van uw welligt al te bescheiden deel. Als
ik 't vraag aan meer vermogenden kryg ik geen antwoord. Ach als dan de Heer v.
Vl. wat meende te kunnen doen, begreep hy dan niet dat er spoed nodig was? Ik heb
weer vreesselyk geleden den laasten tyd.
Hartelyk gegroet van
t.a.v.
Douwes Dekker
Myn adres is Rheinstrasse 17
Wilt ge my s.v.p. spoedig antwoorden?

[4 juli 1866
Brief van Huet aan Multatuli]
* 4 juli 1866
Brief van Cd. Busken Huet aan Multatuli. Het Multatuli-Museum bezit een aantal
afschriften, door Mimi gemaakt naar brieven van Huet aan Multatuli, en stellig niet
naar de gedrukte tekst in Brieven van Busken Huet I (Haarlem 1890). Daar de
originelen onvindbaar zijn gebleven, worden de afschriften van Mimi gevolgd.
Haarlem, 4 Julij.
Waarde Heer,
Na hier ter stede, waar niets te bekomen is, eenige vruchtelooze pogingen te hebben
aangewend om een wisseltje, of zoo iets, op Coblent magtig te worden, heb ik niet
beter weten te doen dan U het
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nevensgaand bankje eenvoudig en tel quel toetezenden in een brief. Men zegt mij
dat ned. bankpapier overal gul gewisseld wordt. Meld mij svp. de goede ontvangst,
en verzuim niet er het een en ander bij te voegen omtrent uwe tegenwoordige
omstandigheden. Werkelijk ben ik, ofschoon niet regtstreeks of dadelijk een dergenen
geweest die het vertrek van Mevr. Dekker naar Italie gemakkelijker hebben helpen
maken. Doch voor het oogenblik zijt gij daarmede niet gebaat. Zeg mij dus svp. wat
er gedaan zou moeten worden om het oogmerk te bereiken waarop gij voor uzelven
doelt.
Ik schrijf deze regelen in groote haast, omdat mijn brief anders heden avond niet
meer weg kan.
Met opregte sympathie en hartelijke wedergroeten
de Uwe.
Cd. Busken Huet

[5 juli 1866
Brief van d'Ablaing aan Sietske Abrahamsz]
5 juli 1866
Brief van R.C. d' Ablaing van Giessenburg aan Mejujvrouw S. Abrahams.
(Kopieboek 3, blz. 81. M.M.)
M.
De Portretten en de koffer met boeken zullen oogenblikkelijk volgen zoodra de
schuld die de Heer en M. Dekker bij mij hebben, afgedaan zal zijn. Tot zoo lang ga
ik voort in het belang van den Heer D mijn best te doen die schuld te verminderen
door verkoop van portretten, als ik hiertoe geraken kan.
Na beleefde groete
UEd.
vh 5/7 66

[6 juli 1866
Brief van Multatuli aan Tine]
* 6 juli 1866
Brief van Multatuli aan Tine. (Brieven VII, blz. 86-92; Brieven WB VII, blz. 73-77)
aan den weg: hierbij tekent Mimi aan: 't Was de weg dwars over de bergen van
Ehrenbreitstein naar Ems.
Vrydagmorgen.
Lieve beste Tine. Ja, zeker ben je dapper. Ik heb je brief van dingsdag van Parys.
Nu moet ik je zeggen dat ik in erge ongerustheid zat (en nog) over je geld. Ik begreep
dat je in Amsterdam nog uitgaven gehad had, en ook zonder dat, het meegaan van
Edu zal uit je gis geloopen zyn. Ik ben angstig nieuwsgierig hoe je 't gemaakt hebt.
Ik weet natuurlyk dat snel doorreizen zeer vermoeyend is, maar daar
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tegenover staat de duurte van 't ophouden. Dingsdag was je in Parys. Nu begryp ik
niet waar je Zondag avond gebleven bent? In Brussel? Dat denk ik niet om Willème.
Ik had gedacht dat je Zondag in eens door zou gegaan zyn naar Parys. Nu dacht je
donderdag aan te komen, dus vier nachten logies. Ik vrees zoo dat je je misrekend
hebt. Want je geldje was weinig. Ik zal niet gerust zyn voor ik weet dat je er bent.
De heele zaak wat aangaat je overplaatsing naar Italie kon niet beter. Holland was
voor jou een hel. Maar 't was ook niet uit keus dat je 'r heenging. Ik kan niet zeggen
hoe ik aan jelui denk. Och, die Edu en Non in Italië! En dat hy zoo zorgelyk voor je
was op reis, die lieve jongen. De heele zaak is heerlyk en ik kan Stéfanie niet genoeg
danken. Ook van Omboni is 't meer dan lief. Zoo iets hebben al m'n hollandse
bewonderaars en al jou hollandse familie niet gedaan.
Ik ben erg nieuwsgierig naar later tyding. Vooral dat mee gaan van Edutje begryp
ik niet goed. Potgieter? Genua? Nu dat zal zich wel ophelderen, als je nu maar denkt
dat ik niets weet dan die paar regeltjes in je laatsten brief uit Holland.
Wat my betreft... ik wacht! Dat is 't oude. Voor vier dagen was de nood weer heel
naby. Ik schreef aan Huet. Hy zond me terstond f 25, zoodat ik nu althans weer eten
kan. (Vind je niet komiek, ik ben 't warm eten afgewend, en verlang 's avonds naar
koud gezouten vlees en brood.) Ook vroeg ik aan Huet (daar jy hem vroeger noemde
by de plannen van van Vloten) hoe 't met die zaak stond. Ik deed dit te meer omdat
jy in je brief over Potgieter sprak en ik weet dat Huet en Potgieter bevriend zyn.
Maar uit zyn antwoord ben ik niet veel wyzer geworden. Ik vraagde hem of er hoop
was dat er iets komen zou van de pogingen van van Vloten, want dat daar van afhing
of ik weer aan 't werk zou kunnen komen. Ik zeide hem dat jy my Potgieter noemde,
en dat ik daardoor dacht dat hy betrokken was in die hulp voor Edu. Nu dat schynt
juist te zyn, want hy antwoordt: ‘Werkelyk ben ik, ofschoon niet regtstreeks of
dadelyk een dergenen geweest die het vertrek van Mevr. D. naar Italie gemakkelyker
hebben gemaakt.’
Dat doelt natuurlyk op 't medenemen van Edu. Maar in plaats van my te antwoorden
op myn vraag hoe 't stond met de plannen van van Vloten geeft hy my een andere
vraag terug.
‘Doch daarmee zyt gy op 't oogenblik niet gebaat. Zeg my dus s.v.p.
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wat er gedaan zou moeten worden om het oogmerk te bereiken waarop gy voor
uzelven doelt?’
Nu, dat is gek. Hy weet dat ik geen geld heb, en dat bleek uit zyn antwoord waarin
hy my f 25 zendt om te eten. Wat beduidt nu die nuchtere vraag wat er gedaan moet
worden? Eerst maanden lang je valse hoop geven en betuigen dat men aan 't werk
is, en dan niet te weten wat er gedaan moet worden. Zou van Vloten dat ook niet
weten? Wat zou 't baten of ik nu zei ik wil naar Italie, ik wil naar Amerika, naar Indië
of ook: ik wil schryven! als ik noch rust noch mogelykheid heb om 't te doen. Stipt
gezegd wat ik noodig hebben zou, ware een tydje kalmte zonder die afmattende zorg.
En ik beken dat Stéfanie's grootmoedigheid daartoe grooter kans heeft gegeven
dan ooit. Want het idee dat jy in Holland was en zoo als je er was, drukte my
vreesselyk.
Heb je er over gedacht je weg te nemen per rynboot tot Basel? Maar 't is goed dat
je 't niet gedaan hebt. Als je 's nachts altyd had kunnen doorreizen, ware het beter
geweest, want het is minder vermoeiend. Maar zoo niet, dan had je te veel
logies-nachten gehad die de goedkoopheid van de boot zouden duur gemaakt hebben.
Ook was je gebonden geweest aan hollandse booten daar de pruissische niet hooger
kunnen varen dan Coblenz om den oorlog. Het dicht by liggende Mainz is vyandig.
De pruissen hebben de wyn van den hertog van Nassau uit z'n kelders gehaald, maar
voor duizenden laten liggen waaraan een merk was dat het aan particulieren behoorde!
Is dat niet sterk in oorlogstyd? Ik kryg respect voor Pruissen. Toch moet ik je zeggen
dat de Oostenrykers niet zouden verloren hebben als ik voor jaren reeds minister van
oorlog geweest was. 't Doet me zeer hier zoo werkeloos te zitten als ik nu toch zie
dat ik sommige dingen goed begrepen heb die men nu na enorme schade, erkent.
Maar eerbied voor de inrigting van den pruissischen staat! Dat is prachtig! Men moet
die militairen zien, en die snelheid en flinkheid van maatregelen! Op 't oogenblik
geloof ik dat Frankryk tegen Pruissen 't zeer hard zou te verantwoorden hebben. Als
de koning van Pruissen jong en energiek was, zou hy zich tot keizer van Duitschland
kunnen maken, niet in naam, zooals de vorige keizers, maar effectief. Maar de koning
is byna 70 jaar, en zyn krachtige flinke minister Bismarck heeft misschien minder
moeite met heel Oostenryk als met die ouwe christelyke heer. Hoe 't zy, de wereld
geschiedenis belooft in-
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teressant te zullen worden. Frankryk dat eerst tegen Oostenryk moest of zou zyn, zal
nu gaan beginnen te vreezen dat Pruissen te veel glorie wint: jalousie de métier en
't zou wel kunnen gebeuren dat Italie nu Venetie krygt onveroverd maar weggegeven
omdat Oostenryk al zyn kracht zal noodig hebben naar 't Noorden.
Ik weet niet precies hoe laat het is, ik denk circa één uur, Vrydag, en vrees dat de
post voorby is. Verbeelje ik ben op een verdrietige manier myn horloge kwyt geraakt.
We hadden een wandeling gemaakt over bergen, 't was stik heet en we rustten uit
aan den weg. Daar 't een eenzame streek was trok ik myn jasje en vest uit (om te
droogen,) en hing myn horloge aan een struik. By 't weggaan vergat ik het. Ik merkte
't eerst in een dorp vry ver van die plek en liep terug, maar 't was weg. Ik had me al
zoo dikwyls verheugd dat het maar van koper was, en dus niet uit nood kon verkocht
worden. Nu is 't toch weg, 't liep zoo goed, en ik had er zooveel pleizier van.
Ik denk dat de post voorby is. Je begrypt hoe ik verlang. Zul je my goed je reis
beschryven? Och, 't doet me zoo goed dat Edu zoo flink is. En hy betaalde? Nu dat
zal hy wel goed geadministreerd hebben, hy die my geen peren wou laten kopen.

[6 juli 1866
Brief van Multatuli aan Huet]
6 juli 1866
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Twee dubbele velletjes postpapier,
geheel beschreven. (M.M.)
Prof. Veth: Pieter Johannes Veth (1814-1895), gezaghebbend indoloog, was
hoogleraar in de oosterse talen te Amsterdam geweest en sinds 1864 hoogleraar in
de land- en volkenkunde van Nederlands-Indië te Leiden; van zijn hand is de
uitvoerige bespreking van de Max Havelaar: Multatuli versus Droogstoppel,
Slijmering en Co (De Gids, juli 1860, blz. 58-82, en augustus 1860, blz. 233-269).
Coblenz 6 Juli 66
Waarde Heer Huet!
Hartelyk dank en voor de hulp en voor den spoed. Waarachtig, 't was nodig.
Myn vrouw ontving in 't laast van de vorige maand eene uitnodiging van een
vriendin om met de kleine meid in Italie te komen. Sedert enigen tyd hadden wy
afgesproken dat zy om de moeielykheden waarin wy zo lang reeds verkeren en
waaruit ik tot nog toe geen
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kans zag ons te redden, haar eigen gang zou gaan ingeval er iets voorkwam wat leiden
kon tot verbetering. Daarom, en zoals ze schryft, om my agitaties te besparen deelde
ze my 't voorstel harer vriendin niet mede voor 't kon worden aangenomen door de
mogelykheid om myn zoontje meêtenemen. In den vry haastig geschreven brief
waarin ze my die zaak meldt noemt ze den Heer Potgieter als de persoon door wiens
bemiddeling - och, ze schryft haastig en slordig zoals te begrypen is na veel spanning
en verdriet en by de onrust van zoo'n onverwacht vertrek. Ik vertaalde ‘Potgieter’ in
‘Huet’ en 't schynt dat ik redelyk goed vertaald heb. (Mag ik U haar brief ter lezing
aanbieden. Hy gaat hierby. Hy teekent de positie.)
Gy hebt de goedheid U naar myn doel, myn plannen te informeren. Ik ben zoo
arm dat ik indedaad geen ander plan vormen kan dan 't zoeken naar een beetje loisir
om aan 't werk te komen. Sedert lang leef ik letterlyk by den dag, ja dikwyls by 't
uur. Ik kan my moeielyk zetten tot arbeid daar ik gedurig in onzekerheid ben of ik
morgen zal kunnen voort zetten wat ik vandaag aanving. Ik pomp om boven water
te blyven en stel dus geen koers. Ja, was ik zóóver!
Maar even erg of erger dan die vervelende zorg voor 't direct nodige, drukte my
de toestand myner vrouw en kinderen. Neen, myn eigen nood was erger, want zie,
als ik een tydje zeker ware geweest van dak en voedsel, dan ware ook hun nood
weldra verminderd. Hun nood was verdriet alleen, de myne verdriet en onmagt. Maar
hoe dit zy, ik wachtte! 't getal keeren dat ik in Holland ben teleurgesteld is legio. (te
beginnen met de infernale knak die prof. Veth me gaf door my 6 maanden
schuldmakend te doen wachten op 't ‘adres aan de natie’ dat door hem geredigeerd
was maar nooit verscheen). Ik wachtte dan op dit, dan op dat en raakte hoe langer
hoe meer achteruit. Al had men zich van onderscheiden kanten 't consigne gegeven
om my te smoren, 't kon niet beter aangelegd zyn.
Nu, myne vrouw moest vlugten uit Brussel. Daarom, en eigenlyk niet omdat zy
zich iets voorstelde van Holland waar zy te veel welvarende en zeer fatsoenlyke
familie had om te rekenen op hulp, kwam zy te Amsterdam. 't Was de enige plaats
waar ze een kamertje kon betrekken zonder een logements rekening te maken. Maar
- kleêren had ze niet, en die kan zy nog niet hebben. Ik had een restaurateur verzocht
haar te crediteren voor eten, haar en haar lief klein meiske. Dat kamertje by myn
uitgever en dat crediet in den res-
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taurant was 't enige wat ik haar in Holland kon verschaffen. Maar zy had moed dat
men zich voor haar zou interesseren. Ze wilde huishoudster worden, ze zou zoeken
naar Indie te komen, (waar 't leven makkelyker is) ze zou, ze wou - enfin, ze verzocht
me maar al haar te laten begaan. En lang hield ze hoop. Een ryke neef had haar zelfs
bezocht, schreef ze, en... was zeer hartelyk. Maar hy kwam niet terug. Ik beet op m'n
tanden, en wachtte! Eindelyk scheen er licht te dagen. Prof. van Vloten trok zich de
zaak aan en wilde trachten my te helpen aan wat loisir. Hoe dit bereikt zou worden
weet ik niet. Myn vrouw sprak van een jaargeld (wat ik teveel vond, ik heb niet meer
nodig dan een tydje rust. Ik zal dan immers kunnen arbeiden. 't Zou wel ellendig zyn
als dat niet kon.)
Maar tot op dezen ogenblik weet ik niet hoe ver de Hr vVloten geslaagd is in zyn
welwillende pogingen. Dit is zeker dat myne vrouw zoolang ze in Holland was geen
andere kleeren had dan ze áán had, en gevoed werd door de vertrouwende
goedwilligheid van een restaurateur. Zal ik dien man kunnen betalen? Ik weet het
niet!
Wat zy weder heeft geleden in dien tyd is niet te beschryven. ‘Och, Dek, myn
kniën knikken zoo als ik dat eethuis inga!’ Toch moest het, want ook het kind moest
eten!
Wat myn kleinen Eduard aangaat (ik durf zeggen een lieve jongen) hy was door
de heerlyke gastvryheid der familie Koning, geborgen. In dat gezin is een nichtje
van my gouvernante, en Eduard was daar sedert byna ¾ jaar, van alles verzorgd
wordende. Hem had ik 't eerst weggenomen van Brussel om door zyn vertrek myn
vrou te verligten. Nu nog eens Uwe vraag naar myn doel, myn plannen? Och ik zoek naar een beetje
rust, een beetje loisir om aan 't werk te komen. Ik ben moê van zorg. Een kompleet
relaas van myn zwerven zou een werk op zich zelf wezen. Kunt ge my meê deelen
of het plan van pr. vVloten kans heeft op slagen (schoon ik vind dat een jaargeld
onnodig is) doe het dan SVP. Hemzelf vragen? Och ik ben moe, en dan moet ik hem
een brief schryven als deze, dat 's tweemaal. 't smart zoo. Ik hoor van myn vrouw
dat in Holland de geest ‘zoo vreesselyk tegen my’ is. Nu, ze weten niet wat ze doen.
Maar zeker is er geen goedkoper middel van regtsweigering dan zwartmaken en
uitschelden.
Ik zeide dat ik 't plan van prof. vVloten aangaande een jaargeld te
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groots vond. Ja, natuurlyk. Ik hoef niet gealimenteerd te worden, 't is maar nodig dat
ik aan den gang worde geholpen, - Maar als er sprake is van jaargeld waarom betaalt
de regering my geen pensioen. Volgens de reglementen heb ik daarop niet het minste
regt. Vóór 't verstryken der verpligte dienstjaren nam ik uit vryen wil myn ontslag.
Maar... de ellendige knoeieryen waartegen ik my verzette waren evenzeer tegen de
reglementen. Men heeft overal (ook officieel in regerings verslagen en ministeriele
speeches) erkend dat ik gelyk had. Er zyn miljoenen op de begrooting toegestaan (ni
fallor 3/mm sjaars.) tot het verbeteren van den toestand dien ik aanviel - ware 't niet
billyk geweest, reglementair dan of niet, my te gedenken by 't voorgewend herstellen
der grieven? O die kemel en die mug! My een pensioen te geven zou tegen de
reglementen zyn - welnu noem 't dan anders, noem 't dan schadeloosstelling,
erkentenis van regt, of zelfs erkentelykheid.
Maar dat kan niet, want die erkentelykheid bestaat niet. Ook is de heele afkoop
der hoofden vexatie niets als een nieuwe oplage van de oude anecdote:‘Ik geef U
zoveel meer, zei de heer die een nieuwen knecht in dienst nam, mits ge niet steelt.’
‘Ik kan 't er niet voor doen’ zei de knecht.
Nu, de hoofden kunnen 't er niet voor doen.
Maar al kon 't, zullen zy 't willen? Schadeloosstelling voor niet-stelen plus 't stelen
zelf, is toch altyd préferabel boven schadeloosstelling alleen. En wie zal 't weren?
De beambten? Dat was vroeger evenzeer hun pligt, en ze deden 't niet. Wie 't nu zal
beginnen te doen zou evenzeer in de ban gedaan worden, als ik gedaan werd, en myn
hongerlydend voorbeeld is waarlyk niet geschikt om deugdhelden te vormen. Ikzelf
zou op 't ogenblik niemand kwalyk nemen, alsi geleerd door myn voorbeeld,
Godswater over Godsakker liet gaan. Maar ik zou weer doen wat ik gedaan heb, al
vind ik 't mal. 't Is geen deugd, geen karakter, 't is temperament geloof ik. Van myn vrouw heb ik na haar laasten brief uit Holland die hier by gaat alleen
een klein briefje uit Parys. Zy roemt de kinderen.‘Eduard is indedaad al een steun
schryft ze, hy is vol zorg voor my.’ Maar later brieven heb ik niet. Ik ben bang dat
er storing in de post is door de vyandelykheden. 't Is aardig om te zien hoe hier de
geest veranderd is omtrent koning & Bismark sedert het slaan van de Oostenrykers.
Vroeger zei men hier (RHEINland) de pruisen’ alsof ze zelf
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tot Lapland hoorden, nu is 't ‘wy.’ En Bismarck is een groot man geworden door 't
succes. Ik heb de voldoening hem hooggesteld te hebben, vóór deze dagen. Die
pratende oppositie maakte my misselyk, grabow, virchow, twerten en tutti quanti.
Over 't geheel is me 't parlementarismus een gruwel. Nu, nogmaals myn hartelyke dank, wilt ge my spoedig antwoorden wat U bekend
is van de pogingen van Mr van Vloten?
Ik groet U zeer hartelyk en ben
t.a.v.
Douwes Dekker

[9 juli 1866
Brief van Huet aan Multatuli]
* 9 juli 1866
Brief van Cd. Busken Huet aan Multatuli. Afschrift van Mimi. (M.M.)
Bloemendaal 9 Julij 66.
Waarde Heer,
Hetgeen door den heer Van Vloten voor u gedaan is weet ik u niet beknopter mede
te deelen dan in den vorm van nevensgaande, door hem gestelde circulaire. Het daarin
voorgestelde plan is door het vertrek van Mevr. Dekker nr Italie afgesprongen, doch
de tusschentijds reeds ingekomen gelden, hoofdzakelijk zoo niet uitsluitend
bijeenverzameld door de ijverige bemoeijingen van den heer Potgieter, zijn aan Mevr.
Dekker ter hand gesteld en hebben het haar mogelijk gemaakt, ook uw zoon met zich
mede te nemen. Het streven van den heer Van Vloten, gelijk gij ziet, is niet geweest,
in de eerste plaats iets voor uzelven, maar iets voor Mevr. Dekker en voor uwe
kinderen te doen; en gij zult dit te gereeder goedkeuren, verbeeld ik mij, omdat elke
verligting voor haar en voor hen, tevens eene verligting is voor U.
De enkele trekken die gij in uw laatsten brief omtrent de stemming des publieks
in de rijnprovincien mededeelt, hebben mij op den inval gebragt aan de uitgevers
der haarlemsche courant in bedenking te geven, van uwe aanwezigheid te Coblenz
en van uw geoefenden blik in politieke zaken in het voordeel van hun blad partij te
trekken. Dat voorstel heeft in zoover bijval gevonden, dat ik u namens de heeren
Enschedé f 50 aanbied voor eene reeks berigten van den Rijn. De som is gering,
geringer dan ik voorgesteld had, doch met het oog op de onzekerheid omtrent den
duur van uw verblijf te Coblenz, maakte men zwarigheid nu reeds verder te gaan.
Het zal intusschen
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slechts van U afhangen, uwe inkomsten op die wijze te verbeteren. Gij kent de
Haarlemsche Courant in haar streven naar objectiviteit (naar pseudo-objectiviteit,
zeggen sommigen). Sedert 4½ jaar onderwerp ik mij dagelijks aan die voorwaarde,
en schroom daarom ook niet, u tot eene soortgelijke resignatie te vermanen. Het
adres der HH. Enschedé is bekend; gij behoeft uwe brieven niet te frankeren.
Ik schrijf u deze regelen in haast, tusschen twee kantoortijden in. Vergeef daarom
dat ik ijlings afscheid van U neem.
de Uwe
Cd. Busken Huet

[Bijlage
Mededeling van Mimi]
Bijlage
Mededeling van Mimi over de rubriek Van den Rijn. (Brieven VII, blz. 133; Brieven
WB VII, blz. 103-104.)
Ja, we waren zeer arm in Coblenz, alles komt me weer voor den geest by 't schikken
van deze brieven; maar in weerwil van die armoed is de indruk die my uit dien tyd
is bygebleven, een indruk van rykdom en heerlykheid. We woonden er in één kamer
in de Rheinstrasse boven een banketbakker, Werner. De kamer was vriendelyk en
zindelyk maar uiterst eenvoudig ingerigt. We hadden haar gehuurd voor zes thaler
's maands! Maar op dat kanapetje aan die wrakke tafel zat hy... MULTATULI. Zyn
positie was ellendig, maar dat kon niet zoo blyven en als hy zeide: Jou althans kan
niemand my afnemen! dan was ik voldaan. Ik ook had zorg en smart, maar de grootte
van zyn leed hield my staande en maakte my moedig. Er was iets groots in alles. We
hadden ongelukken gehad en zaten daar als schipbreukelingen op een rots. Onze
eenzaamheid, de schoone natuur, de groote geschiedenis die we zagen afspelen als
een boeiend drama, 't was alles aangrypend. En dan met hem! Als uit een eeuwig
frissche fontein zoo welden zyn opmerkingen, beschouwingen, boutades uit zyn
hoofd, uit zyn hart. Zy kleurden en verlevendigden voor my de gebeurtenissen die
reeds uit zich zelf zoo merkwaardig en ook in de zydelingsche lichten waarin wy ze
zagen zoo pikant en byzonder waren.
De bulletyntjes ‘Van den Ryn’ zyn van dit laatste een flauwe afspiegeling.
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[10 juli 1866
Van den Rijn (I)]
10 juli 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 160. Deze eerste
bijdrage is kennelijk door Huet samengesteld met gebruikmaking van zijn
correspondentie met Multatuli.
Slag bij Sadowa: meestal slag bij Königgrätz genoemd, de nederlaag van de
Oostenrijkers op 3 juli 1866.

Van den Rijn, 8 Julij.
In een particulier schrijven uit Coblenz komt het volgende voor omtrent de
tegenwoordige stemming des publieks in de Rijnprovincie: ‘Het loont de moeite,
waartenemen, hoe de algemeene opinie omtrent Koning Wilhelm en graaf Bismarck,
sedert het slaan der Oostenrijkers, hier veranderd is. Voorheen zeide men in Rijnland
‘de Pruissen’, even alsof men zelf in Lapland woonde, op onmetelijken afstand van
Berlijn. Thans daarentegen noemen de Rijnlanders, wanneer zij van den slag bij
Sadowa en van de overwinnende Pruissen gewagen, die overwinnaars ‘wij’. Met
name graaf Bismarck is nu aan den Pijn een groot man geworden.’
De Weener Avondpost van den 5den acht zich verpligt, zegt zij, twee feiten te doen
uitkomen. Daarvan is het eene, dat reeds vóór den 3den Julij bij Keizer Frans Joseph
het voornemen heeft bestaan, Keizer Napoleon te bewegen tot het totstandbrengen
van een wapenstilstand met Italie; het andere, dat Keizer Napoleon uit eigene
beweging zijne diensten aangeboden heeft, ten einde ook met Pruissen over een
wapenstilstand te onderhandelen.
Aan de zeer oostenrijkschgezinde Augsburger Allgemeine-Zeitung wordt van den
den
5 uit Weenen geschreven, dat de in den slag bij Sadowa door Oostenrijk geleden
verliezen, al kunnen zij nog niet overzien worden, ‘enorm’ moeten zijn, en dat men
‘met moeite in de jaarboeken der oostenrijksche krijgsgeschiedenis een tweede
voorbeeld aantreffen zal van eene dergelijke nederlaag.’ Als den schuldigste der door
de openbare meening aangeklaagde generaals duidt de berigtgever den generaal
Henikstein aan, chef van den algemeenen staf, dien hij, zonder opgaaf van redenen,
schier in éénen adem een ‘gedoopten Jood’ en een ‘intrigant mensch’ noemt. Te
Berlijn wordt heden een algemeenen dankdag gehouden naar aanleiding der bij
Sadowa behaalde overwinning. Te Weenen heeft de kardinaal Rauscher, daags na
de bij Sadowa geleden nederlaag, een
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in opwekkende en welsprekende bewoordingen vervatten herderlijken brief
uitgevaardigd.
De Norddeutsche-Zeitung, het orgaan van graaf Bismarck, zegt, dat, indien
Frankrijk, gelijk door sommige bladen beweerd wordt, werkelijk voornemens was,
een commissaris en landingstroepen naar Venetie te zenden, ten einde van die
provincie bezit te nemen, men daaruit zou moeten afleiden, dat Frankrijk gelegenheid
zoekt tot eene openbare vredebreuk met Pruissen en met Italie.
Uit Frankfort wordt aan de Augsburger Allgemeine-Zeitung het volgende
geschreven: ‘Het wekt hier groote bezorgdheid, dat de Beijeren onder Prins Karel
den marsch naar Saksen hebben moeten opgeven, en thans, naar men verneemt, zich
zullen vereenigen met het 8ste Bondscorps. Men begrijpt niet, waartoe die aansluiting
dienen moet. Er bestaat plan, aan de westzijde van Frankfort schansen optewerpen;
eene zaak, welke door de vreesachtigen sterk afgekeurd en door meer vastberadenen
personen zeer toegejuicht wordt.’ Nadere berigten omtrent den uitslag der
verkiezingen voor de pruissische Kamer bevestigen hetgeen dienaangaande in
telegrammen gemeld is. Het vrijzinnige element heeft in die vergadering de overhand
behouden, doch de partij der conservativen is eenklaps zoo sterk aangegroeid, dat
de geringste verdeeldheid in den boezem der liberale fractien haar de overwinning
kan doen behalen. Het trekt zeer de aandacht, dat graaf Schwerin, de gewone
Gedeputeerde voor Anclam, niet herkozen is. Sedert 1848 is dit de eerste maal, dat
de kiezers van Anclam ontrouw geworden zijn aan hunnen candidaat.

[12 juli 1866
Brief van Multatuli aan Tine]
* 12 juli 1866
Brief van Multatuli aan Tine. (Brieven VII, blz. 94-96; Brieven WB VII, blz. 78-79)
Donderdag 12 Juli.
Lieve Eef. Verbeelje nòg geen brief uit Milaan. Schryf in godsnaam terstond, en
als je een of meer brieven hebt verzonden van Milaan, herhaal dan alles wat er in
staat. Ik heb noodig te weten hoe de zaken stonden met van Vloten etc. De circulaire
die Huet my zond is zoo dat ik er alles van moet weten. Kende je die circulaire?
Schryf my alles. Wat voor hoopje gegeven werd, wat de condities waren, (heeft
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men van je gevorderd dat je my niets zou zenden?) en wat nu eindelyk de uitslag is.
Wat zal er te Genua zyn? Ik moet alles weten. Waarom is, zooals Huet my schryft
je vertrek nu naar Italie oorzaak dat de zaak afspringt?
Dat je in Holland je gang zou gaan was afgesproken, en goed. Maar daarom had
je my toch wel kunnen schryven hoe 't stond, en wat er gebeurde.
Schryf me. Ik moet weten hoe 't staat. De hoofdindruk die ik van de zaak heb is
dat ik moest uitgesloten zyn. Er ligt over alles een tint alsof ik 't geld op zou maken
dat voor jou en de kinderen noodig was, ja, alsof ik 't je zou afnemen.
Kassian ik had zoo getobd dat je op reis zou te kort komen daar ik berekende dat
de fr. 300 van Stefanie niet genoeg waren. Ik wist niet dat je meer had en nu sta ik
vis-à-vis Huet in de positie alsof jy my bedroog en alsof ik 't geld had willen hebben
dat voor jou bestemd was.
Ik ben zeer zeer neergeslagen! Groet en kus de lieve kinderen en laat me in
godsnaam iets van jelui hooren.
Dat ik aan Huet schreef was uit hogen nood, uit honger. Welnu in dien brief vertelde
ik dat je met fr. 300 naar Italie was. Ik toonde hem dus dat ik niet wist van meer,
want ik schreef dat ik zoo bekommerd was dat je te kort zou komen. Daaruit bleek
dus dat je my dat had verzwegen. Wat volgt daaruit? Dat ik je anders dat geld zou
hebben afgenomen. Anders had het verzwygen geen oorzaak. Zoo sta ik daar nu! O
god hoe bitter. Ik ben eens vooral gebrandmerkt alsof ik jou en de kinderen te kort
doe om zelf wat te hebben. Maar reeds vroeger schyn je dat idee te hebben laten
wortel schieten. Want in de circulaire ligt het ook. Ik word buiten gesloten.
Schryf my of de circulaire je bekend was.

[juli 1866
Brief van d'Ablaing aan Van Scherpenberg]
Midden juli 1866
Brief van R.C. d' Ablaing van Giessenburg aan W.F. van Scherpenberg te Milaan.
Fragment. (Kopieboek 3, blz. 81-82. M.M.)
Deze brief ongedateerd, staat tussen éen van 5 juli en éen van 21 juli.
Mevrouw ED Dekker bevindt zich thans ook te Milaan. Zij vertrok Zondag den 1
July met hare beide kinderen der waart, na drie maanden bij mij te hebben gelogeerd.
Haar man schijnt, zijn pseudoniem
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Multatuli getrouw, nu hij toch reeds zooveel gedragen heeft, maar voor goed den
bedelzak opgenomen te hebben. Dat is gemakkelijker avontuurlijker en intressanter
dan als de eerste de beste te werken voor zijn brood. Gouverneur Generaal van N.I
of landlooper, - welke andere keus is er voor een genie dat zoo ver boven den
tegenwoordigen maatschappelijken ontwikkelingstoestand verheven is, als Max
Havelaar? -

[15 juli 1866
Brief van Multatuli aan Huet]
15 juli 1866
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, tot het midden
van blz. 2 beschreven. (M.M.)
Coblenz 15 Juli 1866
Waarde Heer Huet! Ik ben wat onwel geweest (il y avait de quoi, ik had bitter
verdriet - maar soit!) en daarom antwoordde ik niet eer op uw brief van den 9n. Door
allerlei oorzaken zat ik in groote ongerustheid over mijn vrouw en kinderen. Nu krijg
ik een brief, ze zijn wel, en myn vrouw hoopt op veel goeds.
Nu schryf ik u in antwoord op uw welwillend voorstel dat ik U zeer gaarne - neen,
dat is niet juist niet zeer gaarne maar toch niet ongaarne brieven van den rijn zal
zenden dat heet aan den haarlemmer. Maar eilieve, zend my wat voorschot, want ik
moet me een beetje loisir koopen. Ja, als de Directie der Ct het durft te wagen zend
my de heele f 50. Ik heb er waarachtig niet te veel aan om eens een dag of acht rust
te koopen, en goed papier, en schoenen, en entree in 't Koffihuis het Coblenzer forum
waar de publieke zaak gedebatteerd wordt. Ik was tot zooeven toe zeer
terneergeslagen. Een brief van myn vrouw heeft me opgewekt en ik zal kunnen
leveren, maar maak my vlot. t Is nodig. Morgen met deze post ontvangt de Directie
van den Haarlemmer 't eerste pakketje. Ik zal 't zoo goed maken als ik kan
Vriendelyk gegroet van
t.a.v.
Douwes Dekker

[17 juli 1866
Van den Rijn (II)]
17 juli 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 166.

Van den Rijn, 15 Julij.
In het te Coblenz verschijnende Tageblatt leest men het volgende
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verhaal, afkomstig van een zich noemend oor- en ooggetuige: ‘Toen onze Koning
(in de tweede helft der maand Junij) afscheid nam van Prins Frederik Karel, zeide
Z.M. onder anderen, met tranen in de oogen:‘Ik ben een oud man, een man van bijna
zeventig jaren; hoe zou ik er dan nog aan kunnen denken, oorlog te voeren? Ik verlang
niets liever dan, bij mijnen dood, den vrede natelaten aan mijn volk. Ook weet ik,
dat ik het voor God en voor mijn geweten verantwoorden moet. Voor God kan ik
het betuigen, ik heb gedaan wat ik kon; den Keizer heb ik gebeden, gebeden, zoo
dringend als het slechts mogelijk is, te bidden. Ook verlang ik geen voetbreed
uitbreiding van grondgebied. Alles wil ik toegeven wat overeengebragt kan worden
met Pruissens eer. Veel heb ik aangeboden; doch zij willen nu eenmaal den oorlog;
zij willen, dat alles weder worden zal gelijk het vóór den Zevenjarigen-oorlog geweest
is, en dat gaat toch inderdaad niet aan; dan zou Pruissen niets meer te beteekenen
hebben’. Daarop wendde de Koning zich tot Prins Frederik Karel, omhelsde hem
en zeide: ‘Karel! Reeds eenmaal (bij het bestormen der Duppeler-schansen) is u eene
taak opgedragen geworden, en destijds hebt gij u daarvan loffelijk gekweten; thans
wordt u eene veel zwaardere taak toevertrouwd.’ Bij deze woorden stonden ook Prins
Frederik Karel de tranen in de oogen. De Koning voer voort: ‘Goddank, ja, het leger
is in een goeden staat; doch, of wij de overwinning behalen zullen, dit is in de hand
des Heeren. Indien de Heer niet helpt, is alles toch vergeefsch. Ook willen wij niet
overmoedig zijn, indien de Heer ons de overwinning schenkt.’
Volgens nadere berigten uit Weenen, heeft de Keizer, in antwoord op eene
toespraak van den burgemeester der hoofdstad, stellig beloofd, dat Weenen in geen
geval blootgesteld zal worden aan een beleg, en dat de aangelegde vestingwerken
aan het bruggenhoofd van den Donau alleen moeten dienen om den overgang over
die rivier te belemmeren. - Bovendien heeft de Keizer verordend, dat in het arsenaal
ten spoedigste de noodige geweren met culas-lading in gereedheid zullen worden
gebragt, om te dienen als wapen voor de infanterie van het Noorder-leger.
Prinses Lodewijk van Hessen, dochter van Koningin Victoria, is, in den nacht van
den 10den op den 11den, te Darmstadt voorspoedig en voor de derde maal bevallen
van eene dochter.
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[19 juli 1866
Van den Rijn (III)]
19 juli 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 168.

Van den Rijn, 17 Julij.
De Kölnische-Zeitung trekt te velde tegen het denkbeeld, dat ook nog heden ten dage
in Duitschland meer dan één duitsche volksstam zou aangetroffen worden. Er bestaan
geene duitsche stammen meer, zegt zij, maar alleen duitsche Staten, en van dezen
hebben slechts twee een eigenlijk gezegden grond van bestaan: Oostenrijk als
vertegenwoordiger van een toekomstigen grooten Slavenstaat, en Pruissen als
vertegenwoordiger van het beschaafde Duitschland van den tegenwoordigen tijd. De
overige duitsche Staten hebben niets te beduiden, terwijl, indien men volstrekt van
duitsche stammen wil blijven spreken, Beijeren en Hannover de eenige duitsche
landen zijn, waar de bevolking nog eene soort van eigen karakter vertoont. De
Hannoveranen zijn fier op hunnen wapenroem; doch de geheele wereld weet, dat zij
hunne schoonste lauweren geplukt hebben in Spanje en bij Waterloo, dat is te zeggen,
in engelsche dienst. De Beijerschen zijn streng katholiek, en deze hunne
roomschgezindheid heeft hen in algemeene beschaving zoo zeer ten achter doen
blijven, dat Munchen in de wandeling en naar waarheid ‘een groot dorp’, of, met
andere woorden, eene boerenstad genoemd wordt. Ook in Beijeren verheft men zich
gaarne op volbragte wapenfeiten, doch men is daar te lande even trots op de in
fransche dienst, onder Napoleon, behaalde overwinningen, als men in Hannover trots
is op de veldtogten, onder Wellington gemaakt. Een sprekend voorbeeld daarvan is
het gedenkteeken, te Munchen opgerigt ter eere der beijersche regimenten, welke
onder Napoleon in Rusland omgekomen zijn. Het op dat monument geplaatste
opschrift: ‘Ook dezen zijn gestorven voor de bevrijding des vaderlands’, is niets
anders dan eene rhetorische figuur, uitgevonden als palliatief voor zekere
gewetensknagingen. ‘Derhalve (zoo besluit de Kölnische-Zeitung), hetgeen men ons
verhaalt van duitsche stammen, in onderscheiding van duitsche Staten, zijn louter
historisch-poëtische phantasien, in de mode gebragt door de mannen der romantische
school, tegelijk met meer andere historisch-poëtische phantasien en onwaarheden
en halve waarheden, die ons in de politiek reeds zoo menigmaal slecht bekomen
zijn.’ Het blad voegt er bij: ‘Indien men thans in Zuid-
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Duitschland tegen Pruissen woedt en met Oostenrijk sympathiseert, en dat wel in
naam der vrijheid en der duitschgezindheid, brengt men daardoor alleen zijne eigene
onkunde aan het licht. Alleen ten gevolge van tijdelijke verstandsverbijstering kan
de vrijzinnige Zwaab of de ultra-republikeinsche Frankfortenaar met Oostenrijk
dweepen. Wanneer de Hessen voor hunnen Keurvorst, de Nassauers voor hunnen
Hertog vechten, bewijzen zij alleen, dat hunne Afgevaardigden gedurende de laatste
vijftig jaren voortdurend geraaskald hebben, of dat zij zelven op dit oogenblik
raaskallen, of, juister welligt, dat zij gedreven worden en zich laten drijven als eene
kudde schapen. Het kan zijn, dat de bewoners van residentiesteden, dat
hofleveranciers, kunstenaars, ambtenaren, of zelfs lakeijen, kortom al degenen, die
in residentiesteden of van residentiesteden leven, geen hooger heil kennen dan hun
persoonlijk belang; doch deze klasse van menschen vormt in elk geval slechts eene
geringe minderheid, en zelfs voor hen ontbreekt het niet geheel en al aan
troostgronden.’
- Het contingent van Oldenburg en van de hansesteden is den 15den door generaal
Falkenstein naar het tooneel des oorlogs ontboden. Een gedeelte dier troepen is reeds
vertrokken, en nog in den loop van deze week zal de geheele brigade, sterk ongeveer
5800 man, welke op zijn pruissisch uitgerust en uitsluitend met naaldgeweren
gewapend zijn, zich marschvaardig bevinden.
- De aangekondigde buitengewone zitting van den saksen-weimarschen Landdag
is den 15den geopend. De Regering verlangt aansluiting aan de pruissische voorstellen
tot Bondshervorming en tot bijeenroeping van een duitsch Parlement.
- De Hertog van Nassau heeft de wijk genomen naar Mannheim.

[20 juli 1866
Brief van Huet aan Multatuli]
* 20 juli 1866
Brief van Cd. Busken Huet aan Multatuli. Afschrift van Mimi. (M.M.)
Bloemendaal, 20 Julij 66
Waarde Heer,
Hiernevens f 25, namens de HH. Enschedé, op afrekening. Er zijn vier dagen
moeten verloopen voor ik u dit zenden kon. Tot mijne spijt; doch ik kon niet anders.
Gunstige gelegenheden tot vragen doen zich niet elk oogenblik voor, en mijne eigen
positie bij de H. Courant
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is die van een ondergeschikte, die vragen moet.
Daareven ontvang ik uw derden brief ‘van den rijn’. Uwe stukken (de zaak is te
ernstig om komplimenten te maken) zijn veel te lang en veel te subjectief. Om ze te
kunnen gebruiken moet ik ze excerpéren. Dat is de bedoeling niet. Ik bid u, geef u
den tijd om kort te zijn. In de H. Courant is geen plaats voor zulke uitvoerige
beschouwingen. Zend ons éénmaal, hoogstens tweemalen 's weeks, in een kort bestek,
uwe opmerkingen, en laat daaruit weg al hetgeen uzelven wedervaren is. Objectief,
objectief, objectief: nous ne sortons point de là’.
Ik schrijf u dit, ruw en vrij, omdat ik in de meening verkeer dat het goed voor u
zou zijn, te Coblenz of elders, op den duur werkzaam te zijn voor de H. Courant.
Een honorarium van fl. 50 's maands, ik beken het, is eene kleinigheid; doch men
vergt ook niet van u, dat gij veel produceeren zult. Tezelfder tijd zoudt gij voor
anderen kunnen werken (voor Meijer of wien ook), en op die wijze in uw onderhoud
kunnen voorzien. Strookt dit niet met uwe plannen, meld het mij dan s.v.p., opdat
men bij de Courant wete, waaraan zich te houden.
In haast, de uwe
Cd. Busken Huet

[20 juli 1866
Van den Rijn (IV)]
20 juli 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 169.

Van den Rijn, 18 Julij.
Omtrent den intogt der Pruissen te Frankfort zijn nog geene nadere bijzonderheden
bekend dan die, welke dienaangaande door middel van den telegraaf medegedeeld
zijn aan de Kölnische-Zeitung. De intogt heeft geduurd van des avonds half negen
tot des avonds half tien. De troepen, ten getale van 6000 man, uitmakende de divisie
Göben, zijn met slaande trom en onder begeleiding van krijgsmuziek de stad
binnengerukt. De straten waren opgevuld met nieuwsgierigen. Twee bekende
anti-pruissischgezinde Senaatsleden zijn op bevel van generaal Falkenstein in
hechtenis genomen, terwijl het uitgeven van twee of drie niet minder
anti-pruissischgezinde dagbladen onmiddellijk verboden is. Wanordelijkheden zijn
noch van de eene, noch van de andere zijde gepleegd; de bevolking is rustig gebleven,
en zelfs beweert de correspondent der Kölnische-Zeitung, dat
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zij, op het zien der wakkere pruissische troepen, herhaaldelijk onder het voorbijtrekken
een luid hoezee heeft doen hooren. ‘Waarlijk (zegt hij), ik geloof, dat de
Frankfortenaren goed pruissischgezind zouden zijn, indien zij minder metalliekgezind
waren.’
De bevelhebber van het 8ste Bonds-corps, Prins Alexander van Hessen, is met zijne
troepen zuidwaarts gerukt, in de rigting van het Odenwoud en het Neckardal. Dat
voorbeeld is door de te Darmstadt aanwezige troepen gevolgd. Daaruit leidt men af,
dat, mits het Bonds-leger en het beijersche leger de Pruissen ongemoeid laten, de
strijd aan den Main thans als geëindigd beschouwd kan worden.

[22 juli 1866
Brief van Multatuli aan Huet]
22 juli 1866
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier tot het midden
van blz. 2 beschreven. (M.M.)
Talleyrand: van de befaamde franse diplomaat Charles Maurice
Talleyrand-Périgord (1754-1838) is de uitspraak: ‘pas trop de zèle’.
Coblenz 22 July 1866
Waarde Heer Huet, Ik dank U voor de gezonden f 25. Dat ik U zoo véél schryvery
zond was uit de ongelukkige Zèle waaraan Talleyrand zoo'n hekel had.
Ik zal trachten de f 50 smaands te verdienen. Voor de gevorderde kwaliteit is 't
enorm veel. Maar 't zal my zeer moeielyk zyn aan objectief nieuws te geraken, daar
ik niemand spreek, en nergens kom waar iets voorvalt of verhandeld wordt. Toch
zal ik proberen, het moet wel. En ik zal de opbrengst gebruiken om in 't leven te
blyven voor ander werk. Maar dat was myn plan ook by 't zenden van de Soep die
ge ontvingt. Lieve hemel, ik zond U vyf brieven, en de zesde lag klaar. Ik beklaag
U, dat ge Uw oogen hebt moeten bederven aan 't excerperen, en ook ben ik verdrietig
over de moeite die ge hadt om voor my te vragen. Ik kon my Uwe positie niet zóó
voorstellen. En 't is dan ook niet zoo als 't behoort! Zeg, is 't oneerlyk als ik iets meedeel ‘vanden Rijn’ wat ik eigenlijk uit de Courant
weet?
Reken S.V.P. de vyf ontvangen brieven geheel als vervallen, en adresseer ze aan
den boekhandelaar van Helden heilige weg te Amsterdam. Ik ben hem copy schuldig
en wil hem vragen of zulk geschryf
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dienen kan. Ik hoop ja, want ik ben te afgemat voor iets beters. Dàt ik U dien rommel
nog leverde, is een waar kunststukje geweest.
Na vriendelyke groete
tav
Douwes Dekker
Ik hoop vandaag nog een ander soort ‘brieven vanden rijn’ te zenden, droog als
grutte. Als gy daarop niet antwoordt zal ik 't er voor houden dat het gebruikt kan
worden en voortgaan.

[24 juli 1866
Brief van Multatuli aan Tine]
* 24 juli 1866
Brief van Multatuli aan Tine. (Brieven VII, blz. 99-105; Brieven WB VII, blz.
79-83)
Coblenz, 24 Juli 1866.
Lieve beste Tine. Den 21sten kreeg ik je brief die den 17den is verzonden. Nu, ik
ben er heel bly mee.
Ik heb den laatsten tyd vreesselyk gesjouwd en geleden. Dat ook jy in Holland
ellendige dagen had, begryp ik zeer goed, maar ik blyf er by dat jou verblyf daar my
zeer veel kwaad heeft gedaan. Men zag jou armoed lyden, en nu heette het dat ik in
weelde leefde en jou in den steek liet. Maar dat kan jy niet helpen. Ook ben je niet
naar Holland gegaan om daar te zyn, maar omdat je Brussel uit moest en Holland de
eenige plaats was waar ik voorloopig te beschikken had over een kamertje en waar
ik tel quel kennis had aan een restaurateur. Hoe zou je anders (hoe ellendig alles dan
ook was!) een verblyfje en wat eten gekregen hebben? Nu, de welwillendheid van
Weyer was lief, maar over d'Ablaing valt niet te roemen. Hy heeft aan anderen gezegd
dat hy my eerst en later jou en Nonnie ‘onderhouden’ heeft, en aan my schreef hy
den 2den dag reeds dat hy jou en Non niet ‘onderhouden’ kon. Die ellendeling heeft
ons erg benadeeld. Verbeelje toen Siet kwam om ons overblyvend goedje te halen
heeft hy 't niet willen afgeven, en gezegd dat hy de portretten wou verkoopen. Enfin!
Hoe nu ook alles geloopen is, ik ben erg bly dat je uit Holland bent. Daar moet je
nooit weer komen dan schatryk.
Toch zyn er goede menschen, zeg je, en je vraagt om niet op te staan tegen die
heeren der circulaire! Nu, ik heb er niets van gezegd tot nog toe, maar ik blyf er by
dat dat infame stuk my den nekslag heeft gegeven. Ik word daarin geheel afgescheiden
van jou en de kinderen, wat my vreesselyk grieft. En die voorstelling alsof ik van
jelui 't geld
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zou afnemen, zoodat er zou en moest gezorgd worden dat ik 't niet in handen kreeg,
is vreesselyk. De ware eenige manier van hulp ware geweest en is nog dat ik aan 't
werk kom. Wat hebben nu die menschen die zich dan voor jou interesseerden, nu
eigenlyk uitgerigt? Dat je naar Italie hebt kunnen gaan is 't werk van Stefanie geweest,
en Huet durft my nu schryven dat het plan met die circulaire nu door jou vertrek was
afgesprongen. Dat is een leugen. Uit armoed ga je heen, nadat zy je hadden laten
zitten in ellende, en nu te zeggen dat jou vertrek schuld is van 't niet reusseeren! Zie
je nu nog niet dat alles pretext is om niets of weinig te doen en daarvoor den titel te
koopen van grootmoedige beschermers? En nog iets. Ze konden weten dat er op
zoo'n circulaire geen geld zou komen. Ook ik zou niet helpen in zoo'n geval. Alle
hulp zou moeten geschieden uit sympathie voor my, niet waar? Ik ben dan toch de
hoofdpersoon van de tragedie, niet waar? Want men zou toch geen f 2000 's jaars
vragen voor de vrouw en kinderen van 'n ander. Welnu, waarom zou men dan
geholpen hebben als ik word voorgesteld op een wyze die alle sympathie doodt?
Men had na zoo'n stuk groot gelyk, niet te helpen. Als een man en vader zyn gezin
verwaarloost, kan 't toch niet verwacht worden van vreemden dat zy in de bres
springen juist voor denzelfden man die door die zaak toont zoo weinig sympathie te
verdienen. En nog eens, de heele zaak was gebouwd op sympathie voor my.
Ik heb in de correspondentie met Huet (over andere dingen, dat volgt straks) geen
woord over die circulaire gezegd. 't Is my te bitter, en vooral omdat jy er van wist.
Dat zet er voor die heeren 't zegel op. Als jy by 't lezen van dat stuk was opgevlogen
en gezegd had dat je niet tot zulken prys wou geholpen worden, dan zou je geholpen
geworden zyn, maar nu men door jou toestemming de proef op de som had dat ik
zoo'n slecht mensch ben, verviel alle sympathie. De uitslag bewyst de waarheid van
myn oordeel. Dat je my opofferde om de kinderen te redden was goed, maar je hebt
my opgeofferd om de kinderen niet te redden. Dat is gebleken dunkt me.
Tine, er zou veel anders geloopen zyn als je altyd de moeite had genomen my te
schryven wat er gebeurde. Die geheimzinnigheid heeft nadeel gedaan. Nu op dit
oogenblik weet ik nog niet wat je ontvangen hebt, en wat men je beloofd heeft. Wat
is die f 100 van Kerkhoven en f 100 van van den Bosch? Is dat 's jaars voor Eduard?

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

639
Is 't te veel gevergd dat ik iets van de zaken weet? Ik zat in angst dat je op reis te kort
zou komen en zag je maar al met de kinderen ergens staan in groote verlegenheid.
Ik berekende dat fr. 300 niet genoeg was. Die angst is gebleken aan Huet. Dus hem
is ook gebleken dat ik niet wist van ander geld dan de fr. 300 van Stéfanie. Dus: dat
jy wat voor my achterhield, en dan moet het toch wel waar zyn dat ik jou en de
kinderen te kort deed, als jy genoodzaakt bent het voor de kinderen ontvangene voor
my weg te houden! Als ik nu by alles bedenk hoe ik leed onder je gebrek lyden te
Brussel, onder je angst voor wissels, hoe ik genoot als ik je wat zenden kon, dan zal
je toestemmen dat het bitter is nu zoo te worden aangezien. En... als er iets mee
bereikt was maar juist andersom! By 't ondermynen der sympathie voor my,
ondermynde je alles. Jy en de kinderen hadden moeten geholpen worden om
mynentwil, niet tegen my. Dit laatste kon nooit. Er was geen reden toe.
En ik zou 't je niet gevraagd hebben, dat geld, schoon ik honger leed. Ik heb rauwe
tuinboonen moeten stelen in 't veld en niet daarover inquieteerde ik my, maar over
de vraag of jy genoeg zou hebben voor je reis. Sedert 2½ maand heb ik op 3 keer na
geen gekookt eten gehad, soms brood met vleesch, soms enkel brood. Ik ben dan
ook uitgeput en als ik daarby bedenk hoe je my in den laatsten tyd hebt laten
mishandelen is myn gevoel zeer bitter.
Enfin! In een oogenblik dat ik letterlyk meende te bezwyken van gebrek schreef
ik aan Huet. Ik wist niet aan wien ik schryven zou. Je hadt velen genoemd maar altyd
met zekere geheimzinnigheid. Maar ik had geen keus. Ik moest iets weten en ook:
wat eten. Toen jy naar Italie ging had ik letterlyk niets. Voor drie dagen had ik zeer
veel moeite om de 8 groschen te krygen voor je brief! Enfin Huet zond me f 25 en
daarvan leef ik kommerlyk voort, met nog f 25 die ik later kreeg als voorschot voor
't schryven van berigtjes in de haarlemmer courant. Ik zal probeeren daarvan in 't
leven te blyven. Ik zal probeeren dat leven te gebruiken om ander werk te doen, dat
meer opbrengt en ik wanhoop daaraan niet.
Maar ik moet je de opmerking maken (daar je zoo pacifiek zegt dat ik nu zal
kunnen werken) dat arbeid van geest en fantaisie niet zoo heel makkelyk is na geleden
te hebben zooals ik leed. Ik ben uitgeput, en had eer behoefte aan wat verpleging
dan aan vermaning om aan 't werk te gaan. Maar ik heb hoop. Als ik die relatie met
de haarlem-
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mer kan aanhouden (wat niet zeker is, myn eerste berigten deugden niet, ik had
redeneering en beschouwingen gegeven. Ze moeten enkel drooge, dorre feiten hebben,
en kunnen myn redeneringen missen...; maar ik zal myn best doen!) nu, als ik die
relatie kan aanhouden dan is er veel gewonnen, en ik zal probeeren.
Zend my (ook als je 't misschien hebt, ik weet niets van je ontvangst en uitgaaf!)
geen geld. Hoe nuttig het besteed wezen zou om my aan 't werk te brengen of te
houden, na 't voorgevallene ben ik schuw geworden. Ik zal myn best doen in 't leven
te blyven en als me dat lukt zal ik arbeiden zooveel ik kan, en dan zal ik jou geld
zenden zoodra ik kan, of zelf komen. Groet Omboni en Stéfanie en kus onze beste
jongens!

[24 juli 1866
Brief van d'Ablaing aan Feringa]
24 juli 1866
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Dr. Feringa. Fragment. (Kopieboek
4, blz. 134-135. M.M.)
Waarde Heer!
Het is nog altijd onzeker of de Omnibus kan worden vervolgd. De Heer Broens
heeft mij met de uitgave gedupeerd. Toen hij mij voorstelde een tijdschrift op te
richten, ter bevordering van het doel waarover ik hem vaak gesproken had en dat ik
in de hoofdartikelen van de drie eerste No Omnibus openbaar voorgesteld heb, heb
ik hem terstond geantwoord dat ik niets wagen kan, omdat ik door al mijn vroegere
uitgaven reeds te veel had verloren 2e omdat 1864 mij door verhuizing timmering,
oneerlijkheid van een mijner bedienden enz een paar duizend gulden had
achteruitgezet 3e omdat in 1865 Multatuli mij, in strijd met de overeenkomst tusschen
ons bestaande totaal had uitgezogen al welke schokken ik slechts langzamerhand en
door buitengewone spaarzaamheid kon te boven komen.

[27 juli 1866
Van den Rijn (V)]
27 juli 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 175.

Van den Rijn, 24 Julij.
Alom aan den Rijn openbaart zich de deelneming in het lot der krijgslieden. Te
Boppart heeft zich eene vereeniging gevormd, zoowel tot verpleging van
doortrekkende troepen, als tot verzorging
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van gewonden. In het stedelijk hospitaal zijn 25 bedden ter beschikking gesteld van
gekwetsten, en de burgerij levert met de meeste bereidwilligheid het benoodigde. Er
zijn 600 flesschen fijne wijn, en drie wagenvrachten pluksel, verbandsbenoodigheden
en ververschingen naar het hoofd-comité verzonden. Ook te Kreuznach beijvert men
zich, door milde gaven, de rampen des oorlogs zoo veel mogelijk te lenigen.
Bij den veldarbeid doet zich het gebrek aan handen nadrukkelijk gevoelen. De
burgemeester von Zell heeft tot de bewoners zijner gemeente eene toespraak gerigt,
waarin hij hun op 't hart drukt, dat het de pligt is van alle tot werken in staat zijnde
personen, de behulpzame hand te bieden aan de landlieden, wier zonen bij het leger
staan. Hij heeft er met ernst op gewezen, hoe hier, meer dan ooit, gelegenheid is, de
liefde tot den naaste ten toon te spreiden. (Er bestaat eene wet, uit de tijden der
fransche Republiek, waarin dergelijke hulp wordt voorgeschreven.)
Uit het bad Neuenahr wordt geschreven, dat de directie dier inrigting bereid is,
het genot der baden gratis te verleenen aan zieke soldaten. Bij het opheffen der
speelbanken te Ems, Wiesbaden, Nauheim en Homburg verheugt zich Neuenahr in
een druk bezoek. Na de mededeeling van den burgemeester van Mainz, dat alle
ingezetenen zich behoorden te provianderen voor drie maanden, zijn de prijzen der
levensmiddelen in die stad aanmerkelijk gestegen: het pond boter kostte 40 kreuzer
(66 ct. ned.), 25 stuks eijeren 48 kreuzer (80 ct. ned.) en één ei werd met 2 kreuzers
betaald. Overal zag men ieder bezig met het verzamelen van levensmiddelen. De
bakkers voorzagen zich van meel, zoo veel zij maar eenigzins konden bergen. Toch
zijn er nog velen die niet gelooven aan een ernstig beleg. In de walgracht te Mainz
heeft men vele honderden ossen vereenigd, als proviand voor het garnizoen. Om dit
slagtvee te drenken, is een waterleiding gemaakt, ter voorkoming, dat het bezwijke
door dorst, zoo als in 1813-1814 geschied is.
Men zegt, dat de gouverneur van Mainz, graaf Rechberg, besloten heeft, de stad
tot het uiterste te verdedigen. Vele ingezetenen hebben zich hierover beklaagd, en
zelfs eene deputatie aan den Groothertog van Hessen gezonden, met verzoek, al het
mogelijke te doen, ten einde de stad te bewaren voor de rampen des oorlogs. De
Groothertog moet verklaard hebben, zeer bewogen te zijn met het lot, het-
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welk de stad Mainz te wachten staat, en belooft, al het zijne te zullen toebrengen tot
afwending van het gevaar. Hoe hij die belofte zal ten uitvoer brengen, wordt niet
gemeld. Reeds heeft een pruissisch parlementair aanzegging gedaan, dat de stad zich
binnen driemaal 24 uren moet overgeven, indien zij het bombardement wil
voorkomen, hetwelk anders na het verstrijken van dien termijn zal beginnen. Men
hoopt, dat de wapenstilstand dat ongeluk zal verhoeden.

[29 juli 1866
Brief van Tine aan Potgieter]
29 juli 1866
Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Dubbel en enkel velletje postpapier, waarvan
vijf bladzijden beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Milaan 29 Julij 1866
Waarde Heer Potgieter!
Zeer dikwijls herinner ik mij den aangenamen indruk van Uw vriendelijk en
deelnemend bezoek ten mijnent. Uw vleijende woorden ‘reken mij onder uwe goede
vrienden’ heb ik met dankbaarheid aangenomen en doet mij de vrijheid nemen U
eenige woorden te doen geworden.
Na een vermoeijende reis en droevige indrukken van Holland, kwamen wij te
Milaan waar wij met innigste hartelijkste deelneming ontvangen werden. De Heer
en Mevr: Omboni doen alles om mij behulpzaam te zijn mijn doel te bereiken en ik
moet zeggen dat hun streven niet vergeefs is. ik heb hoop om als dame de compagnie
geplaatst te worden, bij eene rijke dame, ik heb t' groote voor regt onze lieve kleine
Nonni bij mij te mogen houden, dat is te zeggen, zij zou en demi pension school gaan
maar s'middags om 5 uur zou ze bij mij mogen komen en mijn kamer deelen, 50
francs salaris waar van ik Nonni school kan laten gaan en haar en mij zuinig kan
onderhouden.
Eduard gaat 1o Augustus bij een professeur Italien in de kost om hem gereed te
maken, na de vacanties op een technique school te kunnen gaan. de Heer Omboni
beijvert zich om hem op de beste wijze te laten leeren en daar ik t' volste vertrouwen
in Zijn Ed: stel, administreert hij de gelden die men mij voor hem gegeven had en
die U mij ter hand stelde waarvoor ik U nog zeer hartelijk bedank. Daar wij hier
aankwamen alleen met de kleeren die wij aan hadden (ik meen Nonni en ik, want
Edu had nog kleeren die Dekker voor hem
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gekocht had en die de Heer Koning aan hem gegeven had, heeft Mevrouw Omboni
mij in veel zaken voorzien.
Met moed zal ik trachten alles te doen wat Dekker kan verligten en de kinderen
tot nut zijn, er kon geen tijd meer gemist worden Edu moet ernstig gaan leeren.
Ik weet en voel hoe bitter het Dekker zal smarten, dat men hem niet in de
gelegenheid gebragt heeft zelf te kunnen werken, hij lijdt gebrek. t' is mij bitter hard
en maakt mijne positie zoo moeijelijk dat ik weet dat hij ellende moet verduren, ik
moet nu als dame de compagnie iemand op vrolijken mijn best doen, dat mijn zijn
een aangename tint in t' huis geeft, waar reeds weelde is, ik de smart in t' hart dat
mijn Dekker t' werken moeijelijk valt omdat hij niet behoorlijk gevoed is. Sedert 3
maanden eet hij meest droog brood en iemand die met zijn geest werkt heeft behoefte
aan veel voedsel. Waarde heer is t' niet vreesselijk? en hij wil werken, hij wil de
positie van ons allen verbeteren, hij hijgt naar t' oogenblik ons alien bij zich te hebben
hij schreef me als ik één maand vrij van zorg was, voor kamerhuur en eten, dat ik
mij vertoonen kon zou ik in staat zijn veel te doen. Waarde heer Potgieter zou u iets
kunnen uit denken hem behulpzaam te zijn? maar zeg niet dat ik 't U geschreven heb.
Zijn adres is E Douwes Dekker
ancien fonctionnaire supérieur aux Indes Orientales
Rheinstrasse 17. Coblenz
Ik heb mij de vrijheid veroorloofd U als welwillend vriend te beschouwen en
daarom open met U gesproken.
Regt aangenaam zou t' mij zijn te mogen weten of U mijne vrijpostigheid niet ten
kwade duidt. één enkel woord van U zoude mij aanmoedigen U verder mijne
belangens mede te deelen, en ik hoop dat uwe belangstelling die U mij getoond hebt
niet verminderd zal worden door mijn schrijven.
Met achting noem ik mij
E:H. douwes Dekker mijn adres
Via del circo 12 Milan

[30 juli 1866
Brief van Multatuli aan Tine]
* 30 juli 1866
Brief van Multatuli aan Tine. (Brieven VII, blz. 105-108; Brieven WB VII, blz.
84-85)
De weggelaten naam in de tweede helft van de brief kan alleen Stéphanie zijn.
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Coblenz, 30 July.
Lieve beste Tine. Ik heb je brief van verleden maandag. Hy is heel prettig, maar
je begrypt, hoe zeer 't my doet dat je courses moet doen om een betrekking! O god
dat is me zoo bitter. Dat is dan 't resultaat van die hollandse hulp dat je in Italie
gezelschapjufvrouw moet worden!
En 't zou niet noodig zyn als ik my nu maar kon roeren, maar myn toestand is zeer
moeielyk. Dat tobben over eten of niet eten is afmattend. En wien zal ik vragen om
wat hulp? Na die circulaire is my elke relatie afgesneden.
Ik schryf nu god beter 't berichtjes voor de haarlemmer courant, maar ik zelf begryp
niet hoe dat kan blyven. Toen 't begon zette ik my met yver aan 't werk en schreef
elken dag lange stukken zoo goed ik kon. Maar in plaats van satisfactie dat ik my
zoo had uitgesloofd, vraagde Huet my om toch vooral niet meer te zenden dan eens
of hoogstens tweemaal 's weeks een klein berigtje, geen beschouwingen. Het mag
alleen zyn b.v.: de oogst belooft veel. De heer *** gezant van *** is te Frankfort
aangekomen. De cholera heerscht te ***. Enz.! Wreeder sarcasme kon 't lot my niet
opleggen dan nu om armelyk in 't leven te blyven, verzocht te worden myn ideen
voor my te houden. Enfin, ik doe wat zy gevraagd hebben. Als ik nu daarvan maar
leven kon!
Toen je schreef van naar Italie te gaan, was ik daarover heel bly, want indedaad
ik hoopte nu wat te kunnen vooruitkomen, maar na dat stuk kan ik nergens teregt.
Je hadt op die circulaire duizenden moeten ontvangen om op te wegen tegen 't nadeel
dat my dit stuk berokkent. In plaats daarvan moet je 3de klasse reizen, en nu in
betrekking! erken dat men je bedrogen heeft en dat je my, en ons dus, hebt opgeofferd
voor niemendal. God, je hadt zooveel goeds kunnen doen door flink vasthouden aan
my. Ik moet geholpen worden, ik, en daardoor jy en de kinderen. Mimi doet wat ze
kan. Haar tevredenheid is waarlyk te bewonderen. Zy verdraagt myn bitterheid zoowel
als die van de omstandigheden met grooten moed en 't is te bewonderen hoe zy zich
schikt. Zoolang het haar nu onmogelyk is iets anders te doen vertaalt zy stukken uit
het duitsch en probeert die geplaatst te krygen in holl. kranten of tydschriften.
Wat myn boosheid op *** aangaat, zy deed niets dan schimpen op mimi, en dat
was eer haat, afkeer of jalouzie dan belangstelling in my.
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Ik weet dat mimi met groote trouw en onbegrypelyke standvastigheid my aanhangt
en al 't mogelyke doet om nuttig te zyn, hetzy door by my te blyven, hetzy door weg
te gaan. De voorstelling of mimi ten mynen laste is, is bespottelyk. 't Is de vraag wie
meer tot last is ik haar of zy my. Wie haar ontberingen aanziet moet geroerd zyn
over de berusting, waarmede ze alles draagt. Ze wil zelf niets liever dan de handen
uitsteken, maar tot nog toe kon dat niet. Dat schimpen is dus onnut, vervelend en
pynlyk. Vervolgens had ***s zich ongepast uitgelaten over 't vele geld dat ik
opmaakte. Ja, en dan nog die tot vervelens toe herhaalde verzekering dat ik volgens
de meening van iedereen zoo'n bizonder slecht en gemeen karakter heb. Ik wou
eigenlyk dat ‘iedereen’ gelyk had. Dan had ik misschien wat te eten, en geld voor
een nieuwen onderbroek.
Het is een vreesselyke gedachte voor my, dat je in een betrekking zult gaan. En
de kinderen! Nonni den halven dag van je af, en Edu heelemaal. En ik geheel
afgezonderd van de kinderen. Nu vraag ik je wat je reis naar Italie gebaat heeft?
Moest je daarvoor toestaan dat ik zoo werd gebrandmerkt door die circulaire? Ik heb
bitter berouw dat ik je zoo heb laten begaan. Maar kon ik ook denken dat je zoo iets
zou toelaten?

[5 augustus 1866
Brief van Multatuli aan Kallenberg van den Bosch]
5 augustus 1866
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch. Twee dubbele en een
enkel velletje postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
Op blz. 10 het adres: Monsieur Kallenberg vanden Bosch Laanzigt lez Breda
Hollande. De vouwbrief was met lak gesloten en is bij het openen enigszins
beschadigd, maar zonder tekstverlies.
Coblenz 5 Augustus 66
Waarde Heer vanden Bosch, Myne vrouw dringt er herhaaldelyk op aan dat ik U
schryven zou. Zy was dankbaar voor Uwe deelname en hulp. Ik echter stelde het
schryven gedurig uit, eerst om den uitslag aftewachten van de pogingen die de Heer
vVloten in 't werk stelde, later omdat ik - ja hoe moet ik zeggen - omdat ik als
vernietigd was door 't lezen van de Circulaire. Ik kon maar geen goede manier vinden
om myn hartelyk gevoel voor U, en de dankbaarheid voor Uw hartelykheid
overeentebrengen met den indruk die dat stuk op my gemaakt heeft. Als in
geloofszaken moet ik zeggen: of
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ik ben zinneloos (wat verdrietig wezen zou) of anderen zyn het (even verdrietig, ja
erger nog als men van 't oordeel dier anderen afhangt.
Nu van zinneloosheid is hier geen kwestie. Verschil van inzigt hoogstens - maar
ook reeds het al te wyd uiteenloopen dáárvan is bedroevend.
Na er lang tegen te hebben opgezien, wil ik eindelyk proberen U medetedeelen
wat my in dat stuk zoo bezwarend is, al ware 't dan alleen om myn gemoed lucht te
geven, wat al veel is als alle andere dingen ons voor en na worden ontnomen. Ik hoop
dat ge myne opregtheid zult aannemen als bewys van achting.
Vóór alles de korte geschiedenis der zaak zooals ze zich voordeed aan myn zyde.
Dat ik naar Homburg ging was niet verkeerd. Aan ieder die 't verkeerd vindt, vraag
ik hoe ik dan had moeten doen om met f 50.- in de hand honderden te betalen?
Waarlyk, ik zou 't niet in myn hoofd hebben gekregen de zeer slechte kans van 't spel
te gaan opzoeken als niet elke andere kans ware afgesneden geweest. Wat was de
eisch? Een beetje rust van onbetaalde rekeningen, wat kalmte over den toestand thuis,
en dan: werken! Daartoe was betrekkelyk weinig noodig. Maar dat weinige had ik
niet. De hulp die gy my boodt was altyd noodig voor achterstand. Ik bleef
overgeleverd aan de ellendigste dagelykse zorg. Myn moeielykheden liepen in een
kring rond. Om te werken had ik geld noodig - om geld te bekomen moest ik werken.
De pogingen die ik aanwendde om geregeld aan het werk te komen (myn illusie
sedert jaren!) zyn talloos. Adres aan die portret historie - helaas ik heb zelfs den man
niet kunnen betalen die ze my leverde. Hoe vaak en krachtig ik er ook op aandrong
by myn lezers (die my N.B. toejuichende brieven schreven tot walgens toe) om my
in staat te stellen tot geregeld arbeiden, het baatte niet! Elke aangeknoopte
onderhandeling brak af. Juist by tyds vernam men ‘van goede hand’ altyd, ‘dat ik
zoo'n byzonder slecht mensch’ was. De kwaadaardigheid van die niets zeggende
opinie laat ik daar, om alleen op de domheid te wyzen. Ik geloof dat een slecht mensch
reeds sedert lang beter zou gezorgd hebben voor zich zelf. Als ik had kunnen arbeiden
zou ik zelfs die domheid hebben overwonnen hoe moeielyk dan ook de stryd tegen
domheid is. Door arbeid had ik in staat gesteld geweest wat schuld aftedoen, en ik
ware zeer spoedig een goed mensch geworden. En ik had met vrucht kunnen bezig
zyn,
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ook in een financieel opzigt. En door 't opzetten eener courant, èn door 't voor eigen
rekening uitgeven myner Ideen, zou ik zeer snel zyn vooruit gegaan. Maar nog eens,
daartoe was noodig voor alles: rust! Als ik de aanhoudende spanning naga waarin
ik verkeerde, verwondert het me nog dat ik 't weinige kon voortbrengen dat er nu
van my verschenen is. Altyd au jour le jour levende, altyd gedrongen tusschen de
agitatie van pas betaalde wissels en nieuw vervallende, altyd in gebrek aan 't
hoognoodige, altyd in zorg voor eten, voor wat kleeren, voor waschloon, vooral voor
thuis, is 't waarlyk een wonder dat ik nog kans zag myn gedachten nu en dan
aftetrekken van de triviale zorgen des levens om ze te vestigen op dingen van
algemeen belang. En vaak kòn ik dat dan ook niet. Weken en maanden gingen voorby
zonder nut.
Behalve het nadeel van zulke positie voor de kwantiteit van m'n werk, leed ik
onder de soort van werk die myn gemoed byna by voortduring leveren moest, gevoed
als het was door aanhoudende bitterheid! Geen grond kan aan de planten die daarop
groeien andere chemische bestanddeelen afgeven, dan die zich in dien grond indedaad
bevinden. En de goede deelen moeten aangevuld worden! Wat vulde myn gemoed
aan? Voor offer oogste ik haat en hoon. Myn lief gezin leed gebrek. Men juichte my
(valsch!) toe als schryver om door tegenstelling my te grieven als mensch. (Dom
wàs 't weêr. Want waaruit meenen ze dat men goede ideen put als 't niet uit zyn hart
is?) En als men ten laaste boos werd om myn toon, had men moeten bedenken wat
aanleiding had gegeven tot dien toon.
Enfin, ik wachtte en hoopte! Eindelyk toch zou ik slagen om aan 't werk te komen.
Homburg bedroog my. Niet zoo erg evenwel als het Nederlandsch publiek. Ik had
van Homburg niets te vorderen. Homburg had my niet toegejuicht. Ik had my niet
geofferd voor Homburg. - O 't zou slecht zyn kwaad van Homburg te spreken. Ik
zou ieder afraden daarheen te gaan, maar als hy te kiezen had tusschen 't vertrouwen
op nationaal eergevoel en 't gemeene spel, ja dan moet ik 't laaste aanraden.
Myn gang daarheen was een door myzelf afgekeurde, maar door nood gewettigde
poging om my staande te houden. By eenig succes had ik de positie myner vrouw in
Brussel kunnen souteneren, en aan 't werk komen! Het mislukte, en myn vrouw moest
vlugten. In Holland zou zy trachten verbetering te brengen in onzen toestand. Zy
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vraagde my verlof ‘haar gang te gaan.’ ‘Ik was misschien te bitter, te haastig, te
afstootend - misschien zou men háár helpen.’
Maar, ik blyf er by, de hulp die noodig was, bestond in 't verschaffen der
mogelykheid voor my om te arbeiden. Dat was zoowel 't eenig noodige, als de eenig
geldige reden tot bystand. ‘Men’ zeide ik schreef zoo mooi. Het lag dus in de rede
om ‘men’s hulp interoepen om my te laten schryven. Liever had ik nationale hulp
gehad omdat ik my verzet had tegen schelmery. Maar dat kòn nu eenmaal niet.
Integendeel, na den Havelaar kwam de Indische geldmakery eerst regt op 't kussen.
Niet om de havelaars zaak dus, neen, om 't havelaars boek had ik hoop op
ondersteuning. En dit had het voordeel dat ik de te erlangen hulp als voorschot kon
beschouwen. Want, als ik werken kan, kan ik geld genoeg verdienen. Ik geloof dat
er wel gelden worden gestoken in zotter speculatiën. (Eén vel druks, mits zonder
uitgever, kan f 150 winst opleveren. 1500 Exempl. à 15 ct min f 75 papier en drukloon.
Is 't niet bitter dat ik zóó heb moeten bedelen? Als ik werken kon zou ik anderen
kunnen bystaan, inplaats van hulp noodig te hebben.) Nu, ik bemoeide my met de onderhandelingen myner vrouw niet, en zelfs onthield
ik my van vragen of vorschen. Gedurig schreef ze my dat ik moed moest houden,
dat zy hoop had, dat er voor ons gewerkt werd, enz.
Ik maakte my droombeelden van geluk. Een beetje loisir, zamen wonen met de
mynen (heb ik U wel eens verteld of geschreven hoe infaam ik van Brussel ben
weggelokt? En hoe ik altyd later door armoed vandaar ben verdreven?) Ik maakte
my illusien - natuurlyk alweer van eindelyk met vrucht en gestadig aan 't werk te
zullen komen.
Intusschen leed ik armoed. Van dag tot dag sleepte ik myn bestaan voort, en voerde
niets uit, want ik hoopte op die voordedeur staande verandering. Myn geest werkte,
ja maar afgebroken, als op een spoorweg! Eindelyk zou ik arriveren, dacht ik. Na lang wachten, na veel tobben (myn uitgever schreef my herhaaldelyk dat hy
myn vrouw en kind niet langer houden kon) na al die pynlyke onzekerheid ontvang
ik op eens een brief dat myn vrouw en kinderen naar Milaan vertrokken waren. Myn
vrouw zond my 't briefje waarin eene vriendin haar uitnoodigde, en schreef me dat
zy eigener autoriteit tot die reis besloten had, zonder my te raadple-
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gen, om my de agitaties van 't beraad te besparen. Bovendien het haar door die
vriendin gezonden geld (plus Uwe hulp) waarvan natuurlyk in Amsterdam nog een
en ander moest betaald worden, zou weldra te kort schieten als ze niet spoedig vertrok.
Elke dag verwyl had de reis onmogelyk kunnen maken. En bovendien, Holland was
haar een marteling geweest. Dat kan ik nagaan. Men moet in dat land arm geweest
zyn om te weten wàt armoed is. Hoon en beschimping. - Ogod, waarmeê had myn
vrouw en kind dat verdiend! Zy schreef 't my dan ook niet voor nu, uit Italie. Ik kan
my begrypen dat zy rilde als ze 't huis verliet om zich, sjovel en armoedig te vertoonen
in die Kalverstraat!
Zy vertrok dus en daaraan deed zy goed. Al had ik de reis naar Italie afgekeurd,
dan nog zou ik 't wreed gevonden hebben haar overtehalen langer dan absoluut noodig
in Holland te blyven. Maar ik begreep niet hoe dit vertrek verbetering zou brengen
in haar toestand. Het kon de bedoeling niet zyn dat myn vrouw en kinderen ten laste
kwamen van die vriendin (die niet ryk is). En behalve de vlugt voor hollandse grieven,
was 't dus niets dan een verplaatsing van nood. En dan was 't toch voor my geen
geringe zaak myn gezin zoo geheel te verliezen. Voor hen te kunnen zorgen, en
tevens hen weêrtezien, by hen te zyn, hing dus weer af van den uitslag der
bemoeyingen waarover myn vrouw telkens geschreven had. Als dàt slaagde, als ik
werken kon, ware alles te herstellen. En die meening schreef ik opgeruimd aan myn
vrouw.
Intusschen leed ik gebrek. Om niet als te Frankfort rekening in een logement te
maken, had ik een kamer betrokken. Nu, logementsrekening maak ik niet, maar
dikwyls eet ik ook niet. En zoo was 't al sedert lang, toen ik eindelyk door Huet een
exemplaar ontving van de circulaire die gy kent, en zekerlyk onnadenkend hebt
meêgeteekend. 't Was my een ware slag voor 't hoofd. Die afscheiding van my en
myn gezin is my zeer bitter. En moet niet iemand die dat leest denken dat ik wonder
wat te administreren gehad heb? Myn god, sedert myn vertrek van Lebak heb ik arm
rondgezworven. Met welk geld zou ik een slecht financier zyn geweest? 't Is of de
natie my betaald heeft! Ik heb weinig te beheeren gehad, dat verzeker ik U. Ik ben
van 't weinige dat ik had moeten ontvangen nog voor een groot deel beroofd door
de pressie van uitgevers. Toch leefde ik duur, maar dat was niet omdat ik slecht
financier was, 't was omdat
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armoede duur is. Wie niet heeft, wordt gevild. Te Brussel maakte de propriétaire
misbruik van 't niet betalen der huur om notas van voorschot en uitgaven te maken
die wij niet durfden controleren. Ik had nooit het noodige om my zuinig en eenvoudig
interigten. Altyd waren wy op voet van reizen. Bovendien sedert ca 10 jaar waren
onze kleeren en al de kleine benoodigdheden die te zamen 't huishoudelyke vormden,
op, weg, versleten, verloren. Wy hadden niets. Elke inkomst was of terstond noodig
voor achterstand, òf voor dadelyke behoefte.
Er is meer in die circulaire wat my vreesselyk grieft. Myn kinderen op een school?
Ogod, en dat bepaald door vreemden! En ik die juist altyd zoo graag myn kinderen
niet op een school had gedaan! Ik die zoo'n levensdoel had gemaakt van 't zelf
opvoeden en onderwyzen! Ik legde my sedert jaren daarop toe, ik oefende my in alle
aanvangswetenschap, ik studeerde voor schoolmeester! Dàt zou een genot zyn, dacht
ik als ik eindelyk ryk genoeg wezen zou my met myn kinderen te bemoeien! En wat
was die rykdom? Een beetje kalmte om te werken! Was dit teveel gehoopt, te veel
gevraagd, teveel verwacht zelfs van al de sympathie waarmee men my overstroomde
- tot op 't oogenblik dat ik het noodig hebben zou? Ik begryp niet hoe gy en vandervalk ook (die beste hartelyke brave man) dat stuk
hebt kunnen teekenen. Het is een prachtig wapen in hand van allen die er belang by
hebben my te smoren. Een vader die z'n gezin verwaarloost (zóó word ik voorgesteld)
heeft geen regt tot verwyt tot afkeuring ja tot aanmerking zelfs. Als moralistisch
schryver ben ik dus reeds dáárin bedorven. Als ik aanmerking maak op fouten in de
indische administratie (ik houd vol dat één G.G. als van Twist 1000/mm kost.) dan
werpt men my myn onbekwaamheid om myn eigen financien te beheeren, voor de
voeten. - (Myn financier lieve god!) De minnebrieven, een getrouwe spiegel van een
maand aandoening en indrukken. Er bestaat geen boek dat waarder is) nu, na die
circulaire zyn die Minnebrieven gelogen. Hoe, zouden anderen zich belasten gelden
voor myn vrouw en kinderen bestemd, in ontvangst te nemen? De regten dus van
die vrouw en kinderen tegen my beschermen? Waarlyk, DAT HOEFT NIET!Met myne vrouw ben ik innig verbonden. Ik zoek nog naar beter huwelyk! Ik ben
een hartelyk vader, hoe bitter dan ook de omstandigheden my verwyderen van huis.
Kan ik 't helpen dat ik een zwer-
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ver ben? Kan ik 't helpen dat men nooit my gaf wat my toekomt? Of liever dat men
door infame zamenspanning my altyd belette zelf te zorgen voor wat ik noodig heb?
Die circulaire is my vreesselyk. Ik schreef aan myn vrouw of zy van dat stuk
geweten heeft? Ja! Het smart me, maar zy is te verschoonen door den angst waarin
zy zat over de toekomst der kinderen. Toch was zy vroeger zoo niet. In 't voorberigt
der Minnebrieven komt een brief voor (die echt is, zooals alles in de M.B.) waarin
zy alle hulp afwyst die my vernederen zou. Zy is verzwakt, uitgeput. Bovendien,
toen waren de kinderen zooveel jonger. Er was alleen voedsel noodig. Nu drong de
behoefte aan onderwys. Zy heeft moeten goedkeuren, toelaten althans, in de meening
dat zy iets verkrygen zou voor de kinderen.
Maar die meening is onjuist geweest. A priori en a posteriori. O had ik geweten
van de zaak, hoe zou ik haar met een woord hebben teruggebragt tot beter inzigt,
waarvan zy nu afweek uit angst voor 't lot van de kinderen. A priori had zy moeten
beseffen dat niet zy en de kinderen moesten worden geholpen, buiten en als 't ware
tegen my, maar dat ik moest geholpen worden om aan 't werk te komen. Dàt was de
ware, eervolle hulp geweest. En alleen die hulp had een rationeel punt van uitgang.
Men wist immers dat ik werken kon. En, ik vraag 't U welke aanspraak op hulp
hadden myne vrouw en kinderen, dan welligt deze: dàt ze myn vrouw en kinderen
zyn? By 't uitreiken van een testimonium indignitatis aan my verviel elke plausibele
grond. En dit is dunkt my à posteriori gebleken! Want wàt is nu de uitslag? Deze dat
myn gezin in den vreemde naar middelen van onderhoud zoekt! Myn vrouw loopt
Milaan rond om eene betrekking als gezelschapsjufvrouw.
En ik lyd hier honger, letterlyk honger.
Is 't genoeg? Wat heb ik U, vVloten, vdValk gedaan dat ge my zoo hebt vernietigd!
Hoe moet ik die circulaire ontzenuwen? Door te werken. Hoe myn gezin
onderhouden? Door te werken. Hoe myn kinderen weerzien waarover myn hart
bloedt. Alles alles door te werken! Werken in zoo'n toestand, in zoo'n stemming!
Waarlyk ik had behoefte gehad aan wat rust, en daar op hoopte ik zoo, na de
verzekeringen myner vrouw. Inplaats daarvan, dieper smart dan ooit, verder van de
kalmte die ik zocht, dan ooit. En wien zal ik nu vragen om my te helpen, nu ik door
welwillende vrienden ben uitgemaakt
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voor een verkwister? Ik had niets te verkwisten. Ik wou dat het waar wàs, ik wou
dat ik een verkwister wezen kon. Ik heb dezen brief den geheelen morgen laten liggen, overlezen wil ik hem niet. Myn
vrouw dringt er zoo op aan dat ik U schryven zou, en ik kàn myn indrukken niet
wegstoppen. Vergeef me als deze brief U hindert. Wees billyk en stel u in myn plaats.
Ik ben moedeloos. Waarlyk ik had wat anders noodig gehad dan zoo'n slag. Of ik 't
zal klaar krygen om te blyven leven weet ik niet. Ik doe myn best. De Heer Huet
heeft my voorgesteld een reeks berigten te schryven voor de Haarlemsche Courant.
Wetende dat ik gebrek leed zond hy my f 25 vooruit en de rest zal volgen over 14
dagen denk ik als ik trouw myn berigtjes geleverd heb. 't Is niet zoo makkelyk! Want
ik weet niets, hoor niets, spreek niemand, kom nergens. Ik leen nu een klein krantje
van de jufvrouw van 't huis waar ik myn kamer heb, en haal daaruit wat nieuws. Eerst
wou ik wat ik aan feiten te kort kwam aanvullen met beschouwingen. Maar de Heeren
Enschede zijn daarmeê niet gediend. Ik kan myn ideen opzouten. Erger sarcasme
kon my niet treffen. En kon ik nu maar leven! My vermoeit het, maar ik wou zoo
graag myn kinderen weerzien. Wat zullen ze van my denken als ze volwassen zynde,
die circulaire lezen! De weinigen die my ooit zagen in den kring der mynen, en zy
die konden opmerken hoe ik altyd trachtte alle leed zooveel mogelyk van hen
aftehouden, zullen moeten erkennen dat er een wreede onzin ligt in de voorstelling
van my als een slecht vader! Gaarne zond ik U een paar brieven van myn vrouw uit Italie Misschien dat de toon
daarvan U zou doen inzien hoe ongepast het was my aftescheiden van myn gezin,
maar ik herinner my zekere domine. die my kwam vertellen dat hy ‘alle sympathie
voor me had &c maar... ik sloeg myn vrouw zoo.’ Ik had een pas ontvangen brief
voor my liggen en gaf hem die, zooals ik meer deed waar 't noodig was om 't helsch
verzinsel te weerleggen dat ik oneenig was met myn vrouw. Hy las, was overtuigd
zei hy, en ging. Later hoorde ik, domine *** had gezegd: ik was een gemeene kerel,
want ik liet de brieven van myn vrouw lezen. Kyk, dit begryp ik niet, dat niet eens gy of anderen in een élan van verveling over
zulke gedurige aanvallen tegen één persoon, my tehulp komt op een wyze die er een
eind aan maakte. Ik vat nog beter
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de vyandschap dan 't dulden van die vyandschap. Nu, inplaats van middel om my te
weeren, kryg ik nu die circulaire over myn hoofd! Waarlyk t is te veel! Ik had steun
noodig en niet zoo'n nekslag. Wat moet ik nu? Hoe moet ik leven? Werken? In myn
toestand? - Och wat was er een betrekkelyke kleinigheid noodig geweest om my
indedaad te helpen door my tot werken in staat te stellen. Myn vrouw schreef my
gedurig: de Heer van Vloten wou trachten een f 2/m sjaars byeentebrengen. Ik begreep
hier niets van. Dàt was niet noodig. (Wèl was't billyk dat men my een behoorlyk
pensioen gaf!) Maar ik had geen jaargeld noodig. Waartoe ook? Ik ben immers niet
invalide. Ik had alleen als elk werkman voorschot noodig tot inkoop van gereedschap.
Dat gereedschap voor my, ware een beetje loisir geweest.
In plaats daarvan is nu myn verdriet en zorg grooter dan ooit. Ik ben er verder van
af dan ooit myzelf in 't leven te houden, laat staan te zorgen voor myn gezin.
Kommerlyk leef ik voort, altyd in gebrek, altyd bezwaard hoe zal ik dezen dag ten
einde brengen, altyd vol bitterheid die 't oog benevelt en my belet om een gedachte
zuiver uittewerken. Waar ik staar, zie ik verdriet en angst. Hoe kan ik my zetten tot
arbeid als ik my moet afvragen hoeveel dagen ik 't zal kunnen uithouden? Ik vergeleek
my daar by een werkman zonder gereedschap. Ja. Maar de werkman als hy in
tusschenuren, afgedongen op byna voortdurend leed, iets vervaardigt, vindt hy later
't eens gemaakte weer, hy kan voortbouwen, timmeren, metselen, weer beginnende
waar-i afbrak. Dat kan ik niet. Vele einden koord zyn geen koord. Vele gedachten
zyn geen gedachte. Tyd, lust, stemming tot uitwerken ontbreken my. En toch zou ik
zoo'n lust hebben in arbeid. Nog eens sedert jaren was het myn illusie, het eenige
heerlyk uitzigt waarmee ik myzelf en myn vrouw verheugde: zoodra ik eenmaal zal
kunnen werken! En dat is nu - voor de hoeveelste maal reeds! - weder geheel
vernietigd. Maar zelden was de teleurstelling wreeder dan nu. Dat de Heer vVl. de
weinige duizenden niet kon byeen krygen die my een woning en wat comfort hadden
kunnen verschaffen - soit! Ik had niets van hem te vorderen. Maar 't niet-slagen
voortebereiden op een wyze die myn hart zóó kwetst, die my zóó aanrandt in 't eenigst
wat ik bewaard had de innigheid met de mynen (grooter zeker dan ooit ergens
gevonden werd) een wyze die my ook bovendien het slagen by anderen onmogelyk
maakt, door my te
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brandmerken als een verkwister - zie dat is àl te erg. Ik een verkwister - och 't is zoo
bitter! Geloof me, de menschen die regt zoeken in Nederland hebben niet veel te
verkwisten. Ze zyn bly als ze 't leven er af brengen. Ik voor my, ik 1yd dikwyls
honger. En myn gezin zwerft - zoo als sedert jaren trouwens - maar nu weer een
beetje verder. En myn vrouw myn trouwe edele vrouw moet een betrekking zoeken
als jufvrouw van gezelschap. Is het genoeg? Niet aldus bedoelde 't zeker myn vrouw toen zy my verzocht dat ik U schryven
zou. Maar òf ik moest het niet doen, of myn gemoed lucht geven. Die beste vander
Valk heeft het ook niet ingezien. Hy is een edel mensch.
Graag had ikzelf u ook anders geschreven. Ja graag had ik U confidences gedaan,
fideel en hartelyk, maar - a quoi bon! En, vraagt ge misschien à quoi bon dan deze
heele brief? Nu, ik hoop dat Gy 't niet vragen zult.
Myn uitgever heeft, na van my geprofiteerd te hebben zoveel hy kon nu myn
achtergelaten boeken en papieren aangehouden. Ik ben hem geld schuldig voor huur
van die zolderkamer en boeken van myn eigen maaksel die ik noodig had voor
verspreiding. En myn portretten houdt hy, hoor ik, om die te verkoopen voor zyn
rekening. Hoeveel keer my dit reeds geschied is dat men my afnam wat ik had, weet
ik niet meer! t Is moeielyk werken zoo.
Nog eens vergeef my den toon van dezen brief. Hy geldt U niet. Hy is een gevolg
van myn stemming. En by m'n vyanden kan ik niet teregt.
Ik groet U zeer hartelyk, en verzoek U myn verdriet over die circulaire niet te
verwarren met myn dankbaarheid voor Uwe altyd bewezene hulp.
Uw vriend
Douwes Dekker

[6 augustus 1866
Brief van Huet aan Multatuli]
* 6 augustus 1866
Brief van Cd. Busken Huet aan Multatuli. Afschrift van Mimi. (MM.) in kwader
reuk dan iemand anders: na in De Gids van januari 1865 twee artikelen te hebben
gepubliceerd: De Tweede Kamer en de staatsbegrooting voor 1865 (blz. 42-63) en
Een avond aan het Hof (blz. 115-131), die een hevige crisis in de Gidsredactie ten
gevolge hadden, was Huet afgetreden als redacteur, tezamen met de oprichter
Potgieter, die zijn zijde gekozen had.
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Bloemendaal, 6 Aug. 66.
Waarde Heer,
Tot mijn groot leedwezen doen de uitgevers der H. Courant door niets blijken, dat
zij met uwen arbeid ingenomen zijn. Van uwe twee laatste brieven (van meer,
misschien) heb ik zelfs geene inzage bekomen. Men heeft alleen de beleefdheid
gehad, toen ik uit uw naam vrijheid vroeg uwe vijf eerste brieven ‘Van den rijn’ te
mogen toezenden aan een amsterdamschen uitgever, dat verzoek dadelijk en
onvoorwaardelijk in te willigen. Ik vrees derhalve en, voor zoo ver ik de kaart van
het land ken, vrees ik met grond, dat men u eerlang, onder toezending van nogmaals
fl. 25 in beleefde bewoordingen voor verdere medewerking dank zeggen zal. Dat
vooruitzicht doet mij met een nieuw voorstel tot u komen. Ik ben namelijk van ter
zijde onderrigt dat de redactie van den Gids behoefte heeft aan medewerking, terwijl
ik bij ondervinding weet dat het haar niet aan middelen ontbreekt om regelmatigen
mede-arbeid fatsoenlijk te honoreeren. Een briefje door u aan een der redakteuren
(bijv. den heer Joh. C. Zimmerman) geschreven, zou u omtrent een en ander nadere
inlichtingen kunnen doen bekomen. Mij komt het voor dat een maandelijks politiek
of letterkundig overzigt van uwe hand, indien gij bij de zamenstelling gaaft en naamt
met het oog op uw publiek, door den Gids met graagte ontvangen zou worden. Ook
geloof ik, dat men bereid zou zijn, hetgeen anders de gewoonte niet is, maandelijks
of twee- of driemaandelijks met u af te rekenen. Mijn hartelijke wensch u iets aan
de hand te doen, dat casu quo het honorarium der H. Courant zou kunnen opwegen,
doet mij den door u aan den Gids te stellen eisch, bij benadering, insgelijks op fl. 50
'smaands schatten. Gij zoudt het in elk geval kunnen beproeven, en met een schrijven
aan den heer Zimmerman is niets bedorven. Doch noem in 's hemelsnaam mijn
persoon niet, want ik sta bij den Gids in kwader reuk dan iemand anders.
Met onze vriendelijke groeten
De Uwe
Cd. Busken Huet

[9 augustus 1866
Brief van Multatuli aan Huet]
9 augustus 1866
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel en enkel velletje postpapier, tot
het midden van blz. 6 beschreven. (M.M.)
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Coblenz 9 Augustus 1866
Waarde Heer Huet, Ik dank U voor Uwe welwillende waarschuwing die my al of
niet onverwacht komt zooals men het nemen wil. Ikzelf begreep niet dat men iets (al
ware 't veel minder dan f 50) betalen kon voor zulke vodjes; en dus vind ik 't niet
vreemd dat men daarmeê niet voortgaat. Maar aan den anderen kant heb ik my
beyverd stipt te doen wat ge my in vorige brieven schreeft, en daarom is 't nu wèl
vreemd dat men niet tevreden is met het geleverde volgens opgaaf. Gaarne had ik U
in tyds een paar Exx van de Courant gevraagd om eens te zien hoe dan de berigten
zyn uit andere streken, maar ik durfde niet om de kosten. Op een myner nieuws
bulletins staat: ‘waarde Heer Huet, Is 't nu zoo goed? Zoo neen, wees zoo goed het
my te zeggen. Het minst wat ge anders wilt zal ik veranderen. &c.
Ik gis dat dit verzoek op een der berigtjes staat die U niet ter hand kwamen. En
vroeger schreef ik U in een brief geadresseerd aan U te HAARLEM, maar als
bezorgplaats voorzien met het misschien verkeerde: ‘BUREAU H.C.’ iets als dit: ‘goed,
ik zal Uwe wenken volgen, en de berigtjes zoo droog maken als grutte.’
Zou ook misschien die brief als off: aan de redactie beschouwd zyn? Dit komt my
niet zoo heel vreemd voor, daar ik door van Helden weet dat gy ongesteld zyt geweest.
In dat geval heeft die grutte my benadeeld. Ook schreef ik in dien brief dat ik geen
antwoord krygende (om U 't schryven te sparen) zou denken dat myn geschryf nu
zoo goed was. Ik kreeg geen antwoord, ging dus voort, hoopte op voortzetting,
bouwde daarop plannen, dacht aan 't werk te komen, wat me zonder eenige zekerheid
op levensonderhoud onmogelyk is, en nu ziedaar lig ik weer. Wel verwonderde ik
my dat zulke nietige schryvery iets waard kon zyn, maar ik moest nu denken dat men
het absoluut aldus zoo hebben wou, en over de smaak valt niet te twisten, evenmin
als over de eischen van een publiek dat aan den Haarlemmer bekend was, en my niet.
Ook myn eerste geschryf vond ik ellendig. Maar 't was een gevolg van myn zucht
om aantevullen wat er ontbrak aan nieuws. Waarlyk er is geen 50 gulden nieuws te
gaêren aan den rijn. Al kon ik uitgaan, al had ik omgang, al bezocht ik kringen waar
iets wordt verhandeld, dan nog zie ik geen kans voor f 3 smaands aan berigten byeen
te krygen. Ik moest dus fantaizeren, broderen, - 't walgde myzelf. Maar ik
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wou waar leveren voor 't geld, hoe dan ook.
Al is 't nu dat de Haarl: my aan de deur zet, wees dan toch eens zoo goed my byv.
door 't toezenden van een paar couranten te doen weten hoe men 't dan eigenlyk had
willen hebben? Myn toestand is zeer moeielyk, en ik wilde graag de voldoening
hebben dat ik tot het laast al 't mogelyke had gedaan om staande te blyven. De vraag
is deze: gegeven: weinig of geen objectief nieuws; gegeven: verbod er iets in te doen
van myzelf, - hoe had ik 't dan moeten aanleggen om die f 50 smaands te verdienen?
Hebt ge dien brief waarin ik spreek van droog als gort?Schryven voor de gids! Ik ben uitgeput. Waarlyk als ik schryven kon voor den
gids, dan zou myn toestand niet zoodanig zyn dat ik voor den gids zou behoeven te
schryven. Politiek of letterkundig overzicht! Och 't is my zoo bitter - waaruit zou ik
de bouwstoffen halen, voor zulke stukken? Ik feliciteer U met uwe onkunde omtrent
armoede! Letterkunde - ik heb geen boek, geen tydschrift, niets! Staatkunde - ik moet
zeer veel complimenten maken om van de meid gedaan te krygen dat ze my een klein
voddig Coblenzer krantje te leen vraagt. En 't lukt niet altyd! Neen, gy weet niet wat
armoed is.
Werken voor den gids! Och, als ik dàt kon - dan zou ik immers ook meer kunnen
dan dat. Ik had behoefte aan wat rust, wat verpleging. Geen gedachte komt tot rypheid
by 't voortdurend uitzien naar een middel om in 't leven te blyven. Ik lyd gebrek, en
dat is sedert lang het geval, schoon nooit zoo erg als den laasten tyd. Werken! Ik heb
er zoo'n lust in - maar 't gaat niet by honger - En nog iets is er noodig, wat assiette,
wat hoop en kalmte voor morgen, voor overmorgen, voor de week, de maand die
volgt! Dat leven by den dag is vreesselyk. Welk werk zou ik kunnen aanvangen by
de zeer pynlyke gedachte: zal ik 't deze week nog uithouden?
Toen myn vrouw my schreef van ‘pogingen die gedaan werden om ons te helpen’
meende ik dat men trachtte my een beetje rust te bezorgen van dagelykschen angst
voor 't hoognoodige. Dàn had ik kunnen arbeiden, en och, ik hoopte zoo! Ik verlangde
er zoo naar! In plaats daarvan die circulaire - waarin ik word voorgesteld - basta
daarvan. Ik kan daarover niet beginnen zonder meer te zeggen dan ik wil, en anders
te spreken dan ik wil. Toen ik 't stuk las, ben ik er ziek van geweest, en nog beeft
me alles by 't denken daaraan. O, van Vloten!
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En nu had ik gehoopt door de f 50 van den haarlemmer tel quel in leven te blyven
om zoodra mogelyk aan 't werk te komen met wat hoop op vooruitgang, op kans om
de mynen te verzorgen, die nu in Italie Och, genoeg van alles. Ik ben zwak en afgemat. Gy hebt gedaan wat gy kondet en
myn klagten betreffen U dus niet. Ik dank U voor Uwe welwillendheid. Maar hoe
komt het toch dat ik zooveel moeite heb my begrypelyk te maken? Uw vriendelyk
gemeend voorstel nu byv. om my te hulp te doen komen door personen waarover gy
U te beklagen hebt (en met wie ik dus niet graag in aanraking kwam) toont duidelyk
aan dat gy niet precies, letterlyk gelooft in wat ik U schreef. Komt dit nu daarvan
dat er zoo veel wordt gelogen? Wordt er eens vooral tarra of rabat afgetrokken van
wat men hoort? In zoo iets moet het liggen. Hoe zou 't mogelyk zyn dat ik schreef
over letterkunde of politiek, waartoe dan toch, behalve wat loisir van gemoed, boeken
en kranten noodig zyn, indien ik niet had gelogen in myn verzekeringen dat ik zoo
arm was?
Ik schreef U dat ik gebrek lyd. Dat is waar, eenvoudig waar. Zou ik ooit uw hulp
hebben ingeroepen, uw regtstreeksche ondersteuning, als ik 't niet hoog, hoognoodig
had gehad! Waarlyk iemand die couranten kan lezen, boeken ontvangt, die hem op
de hoogte houden van politiek en litteratuur is niet arm genoeg om de hulp interoepen
van iemand die zelf niet ryk is. Als ik zeg dat ik niets heb, is 't zoo. Sedert nu - ik
weet niet hoeveel, dagen heb ik geen petroleum, geen gekookt eten, ja zelfs niet altyd
brood. Dit is de letterlyke waarheid. O, de uitnoodiging om te werken klinkt zoo
bitter in zoo'n positie. Dit is juist de vloek, dat ik niet werken kan. Daarin zit het
juist! En zelfs, ik beweer niet dat ik nu terstond geschikt wezen zou tot goeden arbeid
als ik nu eens heden of morgen goed at. Een lyden als 't myne laat sporen na. En nu
dat laaste, die grief over 't stuk van vVloten! En de toestand myner vrouw en kinderen!
Och, als er eindelyk eens wat hulp kwam, zou ik vreezen voor de reactie. Nu ben ik
suf. Ik heb daar weer een bulletintje nieuws gereed gemaakt, en weet niet of ik 't zenden
zal. 't Is alles wat ik kon te weten komen en hoe nietig ook, toch geloof ik niet dat
er ‘vandenRyn’ meer nieuws by elkaêr te krygen is. Ik wilde zoo gaarne eens een
paar uwer couranten zien
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om te weten wàt men dan toch eigenlyk verlangt. Het was zoo veel waard geweest
als ik die f 50 had kunnen behouden. Dáárdoor hoopte ik aan 't werk te komen. Is 't
U ook nog mogelyk my op den weg te helpen? Ik meen precies gedaan te hebben
wat gy vraagdet. t Is waar, als men U myn berigtjes niet toont, kunt ge niet weten
wat er aan hapert.
My blyft nu alleen over U vriendelyk te bedanken voor Uwe welwillende pogingen,
en U te vragen of ik nog wat mag wachten met de teruggave van de voorgeschoten
f 25? Als ik zooveel ontvang 'tzy van den Haarlemmer, 'tzy van elders wat ik echter
niet verwacht, dan heb ik 't hoognoodig om te eten. Ja, 't is de vraag of ik 't zoolang
uithoud.
Ik groet U en Uwe vrouw zeer hartelyk en ben
t.a.v.
Douwes Dekker
Het berigtje dat ik heden gereedmaakte ter verzending is al te onbeduidend. Ik wacht
er meê tot morgen of overmorgen of er soms iets kan worden bygevoegd. Ik kan me
begrypen dat men vraagt: Is zoo'n vodje f 8 of f 10 waard? Nu, ik vind ook neen!
Maar hoe wilde men het dan?

[11 augustus 1866
Brief van Huet aan Multatuli]
* 11 augustus 1866
Brief van Cd. Busken Huet aan Multatuli. Afschrift van Mimi. (M.M.) Bij zijn
uitnodiging ontging het Huet blijkbaar, dat het voor Multatuli vanwege het vonnis
niet mogelijk was zo maar naar Nederland terug te keren.
Bloemendaal, Zaturdag 11 Aug. 66.
Waarde Heer,
Mijne betrekking bij de Haarlemsche Courant is, in den grond der zaak, die van
een bediende. U zeggen wat er aan uw werk ontbreekt, kan ik niet, want uwe brieven
worden mij zelfs niet vertoond. Ik weet derhalve alleen, bij redenering, dat men niet
voornemens is, u aan te stellen tot vast korrespondent. Immers, indien men dat
voornemen koesterde, zou men mij uw werk terhandstellen en mij opdragen er gebruik
van te maken.
Doch ziehier alweder een ander voorstel, en moge er u uit blijken, dat het mij ernst
is met den wensch u van dienst te zijn.
U met geld bijtestaan is boven mijn vermogen, en nevensgaand briefje van f 10
vertoont u den zuiveren maatstaf van die onmagt.
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Doch wel zou ik u voor eene poos, indien gij bij mij woudt komen logeeren, de rust
en de vrijheid kunnen verschaffen, waaraan gij zoo groote behoefte hebt. Blijf te
Coblenz, totdat ik u (binnen weinige dagen, hoop ik) de fl. 25 zend, die u van de H.
Courant nog toekomen; gebruik dat geld om naar Holland terug te keeren, en kom
eene maand lang te Bloemendaal uitrusten naar den geest. Op het Leesmuseum te
Haarlem, waar ik u introduceeren kan, zult gij overvloed van lektuur vinden, en
couranten kan ik u, zooveel gij wilt, medebrengen van het kantoor. Schrijf intusschen
reeds nu aan den heer Zimmerman, bied uwe medewerking aan voor dit nummer van
1o Oktober, het zou mij zeer verwonderen indien van dat aanbod geen gebruik gemaakt
werd. In elk geval, gij zult bij mij aan huis, ontheven van de zorg voor uw onderhoud,
gelegenheid vinden tot uitzien en overleggen. Wat dunkt u hiervan?
Met onze minzame groete,
de Uwe.
Cd. Busken Huet

[14 augustus 1866
Brief van Willème aan Multatuli]
14 augustus 1866
Brief van C. Willème aan Multatuli. Dubbel velletje blauw postpapier, waarvan
éen bladzijde beschreven. (M.M.)
Ixelles le 14 Août 1866
Monsieur Douwes Dekker
Votre Silence & votre manière d'agir à mon égard, commence à me faire perdre
la confiance que j'avais mis en vous.
Je vous croyais momentanement gêné & j'attendais, mais mon attente je vois sera
perpétuelle, car vous êtes comme beaucoup, un homme de mauvaise foi, n'ayant ni
coeur ni honneur, sans quoi vous auriez répondu à ma derniére lettre, qui était toute
amicale, & conciliante.
Comme mes droits sont les même en hollande qu'en belgique, sous peu je me
rendrai à Amsterdam, & irai vous y faire poursuivre comme vous le méritez.
Je vous Salue
C. Willême
37. rue Sans Souci

[15 augustus 1866
Brief van Huet aan Potgieter]
* 15 augustus 1866
Brief van Cd. Busken Huet aan Potgieter. Fragment. (De volledige briefwisseling
van E.J. Potgieter en Cd. Busken Huet, blz. 303)
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Van D. Dekker ontving ik tot op dit oogenblik geen antwoord: is dat voorteeken,
volgens u, goed of kwaad? Illusiën heb ik niet omtrent dien man; alleen maar, ik kan
het denkbeeld niet uitstaan, dat onze nieuwe hond Veldheer geen honger lijdt, en
Multatuli wèl. Een ander motief heb ik niet. Komt hij, ik zal het verdragen; komt hij
niet, des te beter.

[15 augustus 1866
Brief van Multatuli aan Huet]
15 augustus 1866
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, tot het midden
van blz. 3 beschreven en als vouwbrief verzonden. (M.M.) Op blz. 4 het adres:
Monsieur Cd Busken Huet Bloemendaal Hollande.
Coblenz 15 Augustus 1866
Waarde Heer Huet, Ik heb een paar dagen nagedacht over uw hartelyk voorstel.
Natuurlyk ben ik geroerd over uwe welwillendheid, maar - 't kan niet. Het zou U
bezwaren en nadeel doen, zonder my te helpen, vooral daar ik daarna toch niet weten
zou wat aantevangen. Ik zie geen kans in korten tyd (en zoo als ik nu gestemd ben,
zelfs niet in langen tyd) zoo te werken, dat ik my genoeg uit den nood help om voor
myn gezin te zorgen. Het verblyf by U zou my bezwaren, zooals nu reeds de verleende
hulp my bezwaart. Ik dank U hartelyk, maar mag U eigenlyk niet meer schryven
over myn omstandigheden om te voorkomen dat ge 't weer zoudt doen. Dat zal ik
dan ook niet.
Als bykomende, geen hoofd-reden, dat ik U treffend aanbod niet aanneem, is ook
dat ik in geen geval voor den Gids zou kunnen schryven. Ik weet dat die Heeren my
zeer ongenegen zyn. Dat bleek me uit de vry lompe terugzending van eenige schryvery
die myn uitgever hun ter aankondiging had toegezonden. Er zyn meer redenen. Ik
ben verbonden, door voorschot aan van Helden. Als ik in staat ben wat te leveren,
komt dat hem toe. Ik was nu onlangs met hem overeengekomen dat hy my maandelyks
boven het genotene van ik weet niet regt hoeveel per vel, f 10 per vel zou by betalen.
Dit met de f 50 van den Haarlemmer, had ik willen gebruiken om in 't leven te blyven.
Zoodra ik dan myn schuld by vHelden had aangezuiverd, had ik wat ruimte gekregen,
en kunnen zorgen voor 't noodige in Italie. Nu door de te verwachten afzegging der
H.H. Enschede, is dat
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uitzigt vernietigd, want door voor v. Helden alleen te schryven, kan ik niet in 't leven
blyven. Vlug ben ik tegenwoordig niet, en al was het anders, ik kan niet leven van
de 3, 4 vel die ik 'smaands zou kunnen leveren. Maar myn stemming is daar niet
naar. Ik ben leeg van binnen, en zeer onbekwaam.
Ik begryp volkomen dat de H.H. Enschede geen geld kunnen uitgeven voor de
berigtjes die ik hun zond. Uit den aard der zaak waren die nietig, en by den strikt
aangenomen regel om niet aftewyken van 't feitelyke, kòn dat niet anders. Maar hoe
ik ook hun inzigten begryp, en in zekeren zin toejuich - ikzelf houd niet van
redeneringen & geestigheden of wyshedens - my komt nu hun regel slecht tepas.
Enfin. Ik zit natuurlyk te bedenken wat ik doen moet, en zal zoodra ik wat licht
bespeur in myn omstandigheden, u daarvan mededeeling doen, als een klein blyk
dan slechts van myn dankbaarheid voor uwe fidele hulp. Bedank ook uwe vrouw die
natuurlyk aandeel heeft in uwe vriendelykheid. Het ware geen kleinigheid geweest
my zoo in huis te nemen. Och, ik zou 't zoo prettig gevonden hebben te komen, als
ik 't minder had noodig gehad.
Wees intussen vriendelyk gegroet, en geloof dat ik uw lieve handelwyze op hoogen
prys stel. En wilt ge dit ook aan Uwe vrouw zeggen? De berigten die ik uit Italie
kryg zyn in zooverre goed. Maar myn vrouw heeft het niet gemakkelyk.
De Uwe
Douwes Dekker

[17 augustus 1866
Brief van Huet aan Multatuli]
* 17 augustus 1866
Brief van Cd. Busken Huet aan Multatuli. Afschrift van Mimi. (M.M.)
Bloemendaal, Vrijdagmiddag.
Waarde Heer,
Wilt gij liever niet bij ons komen logeeren? Het zij zoo. Wij zouden u hartelijk
ontvangen, u de meeste vrijheid gelaten, en u naar ons beste vermogen verpleegd
hebben: dat verzeker ik U. Echter, de belangen van uwe positie gaan vóór, en niemand
kan die beter beoordeelen dan gijzelf. Nevensgaand bankje van f 25 is de andere helft
van het u toekomend honorarium. De HH. Enschedé wenschen dat gij ook nog deze
maand (15 Aug. - 15 September of daaromtrent) zult voortgaan met het toezenden
van uwe berigten. Waarom zij dat wenschen, of het moest uit hoffelijkheid zijn, weet
ik eigenlijk niet;
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doch om uwentwil doet het mij genoegen u nogmaals de toezending van f 50 te
kunnen verkondigen. Misschien zal u dit aanmoedigen met minder onlust voor van
Helden te werken. Zal ik tegen 15 September weder iets anders voor u bedacht
hebben? Ik wilde het zoo gaarne. In elk geval, vergeten doen wij u niet; mijne vrouw
zoo min als ik. De eerste is regt gevoelig voor uwe dankbetuiging aan haar adres,
niet om den dank, maar om de vriendelijkheid.
Vaar intusschen wél en geloof mij
den uwen,
Cd. Busken Huet

[19 augustus 1866
Brief van Multatuli aan Huet]
19 augustus 1866
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, tot het midden
van blz. 2 beschreven en als vouwbrief verzonden. (M.M.) Op blz. 4 het adres:
Monsieur Cd. Busken Huet Bloemendaal Hollande.
Coblenz 19 Augustus 1866
Waarde Heer Huet, Dank voor het gezondene, en vooral voor Uw hartelyken brief.
Ik begryp de welwillendheid der H.H.E. niet en voel er my bezwaard door. Ik zal U
zeer verpligt zyn als ge kunt te weten komen wat er hapert aan myn bulletins. Ik zelf
erken dat ze onbeduidend zyn en geen f 3 waard in plaats van f 50, maar wèl zyn ze
zoo goed als ik ze, naar Uwe opgave van vereischten, maken kon. Ik wilde heel graag
meer en beter werk leveren. Och, zend my eens een paar Haarl: Couranten, dan zal
ik daaruit trachten optemaken, hoe myn berigtjes moeten zyn om gebruikt te worden.
Gy begrypt dat het drukkend is dat geld te ontvangen voor niemendal. Ik kan U niet
zeggen hoe gek 't my klinkt dat gy in een ondergeschikte positie zyt. Nu, ik vind dat
personen die U tot ‘bediende’ maken (gy zelf noemt het woord) my niet zulke
welwillendheid kunnen toonen. Daarom blyft my de zaak een raadsel.
Als ik my goed den dreun herinner waarop ik myn moeder den haarlemmer moest
voorlezen, passen myn bulletintjes precies voor die muziek. Wat drommel waarom
gebruikt men ze niet. Ik begryp 't mìnder dan dat gy niet tevreden waart over die
eerste praatbrieven. Dàt vatte ik.
Hartelyk met uwe vrouw gegroet van
t.a.v.
Douwes Dekker
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Myne vrouw is te Milaan in ‘betrekking’ gezelschapsjuffrouw of zoo iets. De kinderen
çà et là. Maar 's avends kan ze de kleine meid by zich hebben. Wat 'n getob. Ik heb
U toch een verzoek te doen. Wilt gy eens laten nazien of myn bloemlezing hier en
daar behandeld is? Ik weet dat myn uitgever het aan verscheiden Tydschriften heeft
gezonden ter aankondiging. Elke boekverkooper kan 't voor U nazien. In 't weekblad
v.d. Boekhandel komen lysten voor van besproken werken.
Nu niet, omdat ik niet werken kan, maar anders had ik gaarne eens wat scherpe
aanvallen te beantwoorden.

[21 augustus 1866
Brief van d'Ablaing aan Smith]
21 augustus 1866
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan J.P. Smith. Fragment. (Kopieboek
4, blz. 161-162. M.M.)
Dekker zwerft sedert eenige maanden in Duitschland rond hij heeft zich officieel
onttrokken aan de zorg voor vrouw en kinderen, verkoopt a comptant manuscripten
op levering en werkt niet, voor zoo ver ik weet van af 1 april tot ult Junij heb ik zijne
vrouw en zijn dochter op mijn dak gehad. Mevr Dekker is met hare beide kinderen
sedert naar Milaan vertrokken.

[22 augustus 1866
Brief van d'Ablaing aan Broens]
22 augustus 1866
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan G. Broens. Fragment. (Kopieboek
4, blz. 162-164. M.M.)
Ik heb Uwe brieven nog eens bedaard nagelezen en ik geloof thans dat ik ze minder
aan onbeschaamdheid dan aan tijdelijke verstandsverbijstering moet toeschrijven ik
begrijp anders niet wat ge wilt met de schriftelijke herhaling van de waarschuwing
tegen boekverkoopers u gegeven door E DDekker een man die schulden heeft wegens
voorgeschoten gelden bij iederen uitgever met wien hij als schrijver in aanraking is
geweest, of vindt ge verband tusschen waarschuwing en handelwijze van Multatuli
en voelt ge u aangespoord daarom het [ge]geven voorbeeld te volgen, zelfs tegenover
den boekverkooper die u vriendschappelijk, belangeloos zijne diensten aanbood en
verleende.

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

665

[23 augustus 1866
Oostenrijk en Pruisen beëindigen hun oorlog]
23 augustus 1866
Vrede van Praag: Oostenrijk en Pruisen beëindigen hun oorlog. De met Oostenrijk
verbonden staten Nassau, Hannover, Keurhessen en de vrije rijksstad Frankfurt a/M
worden door Pruisen geannexeerd.

[24 augustus 1866
Van den Rijn (VI)]
24 augustus 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 199. Deze bijdrage
is geschreven vóor de vrede van Praag zekerheid bracht inzake de politieke
veranderingen.

Van den Rijn, 21 Augustus.
Te Frankfort heerscht groot verschil van meening en stemming. Er schijnt hoop te
bestaan op eenige vermindering van de opgelegde oorlogscontributie, en tevens op
het behoud van zekere ‘provinciale’ zelfstandigheid. Velen vinden groot bezwaar in
dezen halfslachtigen toestand. De vroeger geuite gissing, dat Frankfort ook dan zijne
zelfstandigheid zou verloren hebben (door insmelting met Beijeren), indien Pruisen
niet had gezegevierd, wordt nu door verzekeringen uit Weenen tegengesproken. De prins van Turn en Taxis vordert 14 millioen fl. voor de onteigening zijner
aanspraken op de postpacht in Frankfort, Nassau, Keur-Hessen en Homburg. Men
zegt, dat het beheer der posterij veel verbeterd is, sedert de pruissische inmenging.
Toch heerscht er bij de meeste postbeambten (voor het grootste gedeelte Beijeren)
groote onwil om zich te schikken in de veranderde omstandigheden. Velen weigeren
den eed afteleggen, en zullen waarschijnlijk gepensioneerd worden. De ambtenaren
bij andere takken van bestuur, natuurlijkerwijze meestal Frankforters, voegen zich
gemakkelijker; en het verdient opmerking, dat onder het geheele beambten-personeel
der stad slechts twee personen, en wel gensdarmen, Hessen van geboorte, geweigerd
hebben, trouw aan Pruissen te zweren. Bij de burgerij vertoont zich een tegenzin,
die hier en daar overgaat in bitterheid. Vele jongelieden, enkelen vergezeld door
hunne familien, verlaten de stad, ten einde de gedwongen krijgsdienst te ontgaan.
Hoe lang ook met zekerheid voorzien, heeft toch de tijding, dat de meer of min
volkomene inlijving bij Pruissen eerstdaags een fait accompli wezen zal, de stad
treurig gestemd. Hare onafhankelijkheid dagteekende van 1356, en duurde, met eene
zeer geringe tusschenpoos onder fransche heerschappij,
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onafgebroken voort. Het zich noemende verlichte deel der bevolking beschouwt
evenwel de aansluiting aan een groot Rijk als voordeelig.
Uit het Nassausche wordt gemeld, dat men ijverig in de weer is om het leger te
doen terugroepen. Het bevindt zich (6000 man sterk) in de nabijheid van Ulm. Men
beweert, dat Nassau alleen, nu alle andere Staten wapenstilstand hebben gesloten,
Pruissen niet kan beoorlogen. Nadat vele familien sedert langen tijd in de grootste
ongerustheid verkeerden omtrent het lot harer betrekkingen, die blijkbaar zonder nut
in den vreemde heen- en wedertrokken, wenscht nu het land een einde te zien komen
aan dien toestand. Men verlangt, dat de opgeroepen krijgslieden aan hun beroep en
hunne familien zullen worden teruggegeven. Volgens berigten uit Ulm, zijn de
Nassauers eenstemmig in het aanheffen van klagten over de wijze waarop zij, tot het
8ste Bonds-armee-corps behoorende, werden aangevoerd. Als blijk daarvan wordt
aangehaald, dat onder hen eene algemeene ontevredenheid heerscht over het geringe
aantal hunner gekwetsten. Gedurende eene kanonnade, die 7 uren duurde, was slechts
één man door eene granaatscherf gekwetst geworden. Bij Tauberbisschofsheim, waar
den ganschen dag schijnt gestreden te zijn, kwamen de Nassauers eerst des avonds
te 5 ure op de kampplaats. Het schijnt, dat zij bij het bezetten eener gunstige stelling
telkens van hooger hand werden belet, daarvan gebruik te maken. Deze en dergelijke
berigten werken ongunstig op het oordeel der bevolking omtrent de leiding der zaken
onder het hertogelijk bestuur.

[26 augustus 1866
Brief van Multatuli aan Huet]
26 augustus 1866
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, enkel op de
eerste bladzijde beschreven en als vouwbrief verzonden. (M.M.) Op blz. 4 het adres:
Monsieur C. Busken Huet
Bloemendaal Hollande
Coblenz 26 Augustus 1866
Waarde Heer Huet, Och wees zoo goed my een paar Haarl. Couranten te zenden.
Ik verzocht u dit in myn vorig schryven. (Hebt gy dat ontvangen? Het was een brief
waarin ik de ontvangst meedeelde der f 25).
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Ik zend nu geregeld om de vyf dagen myn nieuwsbulletintje, en de onzekerheid of
't gebruikt wordt, maakt me verdrietig. Ik maak ze zoo goed en kwaad ik naar uwe
aanduiding kan. Onbeduidend zyn ze! Maar belangryke feiten vallen weinig voor.
Nu en dan moet ik het bestaan eener meening tot feit verheffen, anders weet ik
heelemaal niet wat ik schryven moet. Dat ik U een paar Couranten vraag, is om eens
te zien hoe de andere berigten geschreven zyn. Het verdriet my onnut werk te leveren.
Hartelyk gegroet van
t.a.v.
Douwes Dekker.

[26 augustus 1866
Brief van Multatuli aan Kallenberg van den Bosch]
26 augustus 1866
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch. Dubbel velletje
postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
Coblenz 26 Augustus 1866
Waarde Heer vanden Bosch, 't was my moeielyk uwen brief van den 14n te
beantwoorden. Ik blyf er by dat die Circulaire my grieft - maar wat baat het of ik dit
uitleg. De hoofdzaak komt hierop neer dat ik in dat stuk word afgescheiden van myn
vrouw en kinderen, en dus voorgesteld op een wyze die byna alles wat ik ooit schreef
tot leugen maakt. Dit is geen kleinigheid voor iemand die niets heeft dan den invloed
die hy zou kunnen krygen door zyn pen!
Al wat ik voortaan zeg, betoog, bewys lydt schipbreuk op 't cachet dat nu door
vrienden is gezet op myn onwaardigheid. ‘Men was tòch tegen U’ zegt ge. Schrale
troost! Maar dat antwoord gaat niet op. Wel was en is men tegen my, maar dat had
niets te beduiden als ik niet door armoede verhinderd werd te arbeiden. Overgegeven
aan kommer kon ik niet geregeld ieder te woord staan. Ik kon maar zelden werken.
Daarvan is gebruik gemaakt. De vyandschap sloop ongedeerd voort. Die meerderheid
waarvan gy spreekt vrees ik niet. In één oogenblik keert ze om, maar - ik moet kunnen
stryden zonder gebonden handen. Wie my had willen helpen, had moeten helpen die
handen losmaken. De inroeping van hulp voor myn vrouw en kinderen, met expresse
toespeling op 't buitensluiten myner bemoeienis, is hard voor iemand die zooveel om
vrouw en kinderen geleden heeft. En zeker kon nooit iets welkomer zyn voor Publiek
dan zulke
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bevestiging van praatjes. Door armoed werd ik van huis gedreven, door armoed
moest ik gedoogen dat men my schold en lasterde, en nu ten slotte moet de armoede
der mynen gebruikt worden om te bewyzen dat ik verdien zoo arm te zyn!
Ik behoefde niet arm te wezen, als ik werken kon. Dat kan ik nu nièt. Ik ben in
een toestand die my elken dag de vraag voorlegt: zal 't de laaste zyn! In zoo'n
stemming is 't vergaderen van denkbeelden onmogelyk. Ik lyd gebrek. En als ik dit
zeg, is 't niet als vele anderen spreken, - zoowat zoowat de waarheid, en slechts
betrekkelyk - 't is waar, zoo waar als iets waar zyn kan. En gebreklyden noem ik niet
het derven van een en ander wat men gaarne bezat, ik noem dit wat het is, behoefte
hebben aan het eerst noodige, aan eten. Ik lyd honger.
Een minister zei tot iemand die beweerde niet te kunnen leven: ‘Welnu, ik zie
daarvan ook de noodzakelykheid niet in’. Er zyn velen tot wien ik zoo spreken zou,
maar denkende aan die uitspraak die bar klinkt en zeer dikwyls regtvaardig wezen
zou, durf ik te beweren dat ze op my niet van toepassing is. Ik geloof na al myn stryd,
na myn leed, na myn inspanning, na myn goeden wil, na myn arbeid (minder dan ik
wilde leveren, maar veel toch in verband met den toestand waarin ik meestal
verkeerde) ik geloof, na dat alles, minstens even veel aanspraak te hebben op existentie
als menigeen die nooit iets deed. Dat het publiek in Holland tegen my is, bevreemdt
my niet. Ik verwachtte niet anders, en heb 't voorspeld. Maar dat men dat publiek
zoo makkelyk zou laten triumferen door my te smoren in armoede, had ik niet
verwacht. Als ik beveiligd ben voor dadelyk gebrek (want die stryd is afmattend)
kàn ik werken, en ik kan de verleende hulp zonder veel moeite restitueren. Ik zou
me schamen als dit niet zoo was, maar ik schaam my niet dat ik onmagtig ben in een
positie als de tegenwoordige. Ik kan niets aanvangen. Ik bedoel niet: je ne sais que
faire, maar: je ne saurais commencer. Ik ben geen dag zeker van den volgenden. Ziet
gy kans my voor een maand of drie te steunen met byv. f 100 of f 80? Als ik dat weet
begin ik terstond te werken. Ik denk dat ik er my boven op help. Toen ik den Havelaar
schreef had ik ook lang gezworven, en ook toen had ik een oogenblik rust over myn
gezin dat toen by myn broeder logeerde. Maar als ge er kans toe ziet, zend my dan
oogenblikkelyk iets, want ik heb 't noodig om te eten.
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Ik schryf slecht en slordig. Ik ben zenuwachtig en dat slaat op de oogen. By wat
kalmte gaat dat over.
Ik groet U zeer hartelyk, ook als gy my niet kunt helpen. Dan zal ik, na al wat gy
deedt begrypen, dat het onmogelyk is, maar hoe ik 't dan maken zal, weet ik nièt.
Nog eens hartelyk gegroet van
Uw vriend Douwes Dekker
Allerlei misverstand! Ik heb niet geklaagd over de scheiding van myn vrouw en
kinderen door haar vertrek naar Indie of Italie (schoon 't my hard genoeg is) maar
over de scheiding tusschen myn gezin en my in de circulaire.
Schoolgaan? Ik buitenlands? Eilieve als er gelden waren om met myn vrouw en
kinderen te zyn, zou ik niet buitenslands wezen. Zoodra 't plan van de Circulaire
uitgevoerd ware, zou de eerste weldaad voor myn gezin wezen dat ik 't rejoigneerde.
Dat zou èn voor myn vrouw, en voor de kinderen, èn voor my hoofdzaak zyn.
En... slecht financier! Moet Nederland niet denken dat het my wonderwat betaald
heeft voor myn getob? Waarlyk ik heb niet veel in handen gekregen van 't Publiek,
na al den leegen lof waaronder 't my smoorde. Och, ik wou dat ik een slecht financier
had kunnen zyn. 't Is curieus, tien jaar lang armoed te lyden, en dan te worden
veroordeeld tot armoede, wegens verkwisting! Gy zegt: ‘er wordt in de circulaire
met onderscheiding over U gesproken.’ Och, dat doet me zoo zeer! Gy weet hoe men
altyd gewigt legt op de ‘maren’. En, ronduit gezegd, als 't grond heeft dat de belangen
myner vrouw en kinderen tegen my moeten worden beschouwd, dan verdien ik die
onderscheiding niet. Ik ben altyd een goed hartelyk vader geweest, en ontzegde my
't noodige, om als ik iets had het naar huis te zenden. Hoe komt van Vloten er aan!

[26 augustus 1866
Vergadering van De Dageraad]
26 augustus 1866
Vergadering van De Dageraad. Fragment uit de notulen. (I.I.S.G.)
De President opent de vergadering met de mededeeling van de schoone verrassing
der vereeniging te beurt gevallen door het geschenk van het medelid den Heer Lenz
zijnde eene door dien heer vervaardigde plastische beeltnis van Multatuli, en wijd
over de belangrijkheid van het geschenk in verhouding tot de daardoor voor-
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gestelde persoon van den Heer E Douwes Dekker, eenige warme bewoordingen.
De notulen worden gelezen en goedgekeurd.
De Pres. brengt de wijze van dankbetuiging aan den Schenker in discussie; waarop
de heer Kempff voorstelt: om in hoedanigheid als Secretaris dien Heer bij missive
namens de vergadering te bedanken; de Heeren Mulder en van Tol achten het
wenschelijk dat door eene te benoemen commissie mondeling werd bedankt; de Heer
Kettman zoude willen dat de President namens de vergadering zich er mede belaste,
of één en ander te combineren, namelijk - én schriftelijke dankbetuiging én deze
door eene commissie te doen overhandigen. Het denkbeeld van den Heer Christiaanse
om zulks van eene aanbieding als honorair lid te doen vergezellen wordt door de
Heeren Mulder en Kettman en ten slotte ook door den Pres. bestreden.

[29 augustus 1866
Brief van Huet aan Multatuli]
* 29 augustus 1866
Brief van Cd. Busken Huet aan Multatuli. Afschrift van Mimi. (M.M.) Keerom:
schuilnaam van Dr. W. Doorenbos (1820-1906), sinds 1865 leraar te Amsterdam;
zijn recensie over Multatuli's Ideën staat in de Nederlandsche Spectator van 6 en 13
Januarij 1866, blz. 6-7 en 12-14.
Bloemendaal, Woensdagavond 29 Aug.
Waarde Heer,
In uwe plaats zou ik het even onaangenaam vinden als gij, te doen hetgeen gij
noemt ‘onnut werk leveren’, en ook mijne filosofie vrees ik, zou te zwak bevonden
worden om mij van dat onpleizierig gevoel te verlossen. Doch het is niet geheel en
alzoo met u en met uwe bijdragen voor de H.C. gesteld als gij denkt, en zelfs ben ik
overtuigd, dat al uwe brieven achtereenvolgens geheel of gedeeltelijk geplaatst zouden
zijn, indien slechts niet dat lid der firma, hetwelk zich meer inzonderheid aan het
werk der redactie laat gelegen liggen, de kwade gewoonte had, meer zaken voor zijne
rekening te nemen dan hij afkan. Thans evenwel schijnt hij intezien, dat het een
weinig al te dwaas is, onder voorwendsel van overmaat van bezigheden, een voor
de courant bestemden brief uit Coblenz zoo lang in den zak te houden, en daarmede
op het bureau der redaktie zoo laat te komen aanzetten, dat het in dien brief vervatte
nieuws op-
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gehouden heeft nieuws te zijn. Hoe dit zij, uwe twee laatste brieven zijn ons tijdig
genoeg in handen gekomen (en wanneer ik zeg ons, bedoel ik mijnen medearbeider
en mijzelven) om van dienst te kunnen zijn; en dezen ochtend heb ik u, ter aanvulling
eener vroegere bezending, die alleen ten doel had aan uw verlangen naar kennismaking
met onze duitsche berigten te voldoen, twee couranten kunnen toezenden, waarin gij
uwe kopij tot u kunt hebben zien wederkeeren. Ik twijfel niet of van nu af (helaas
dat het einde zoo spoedig komen moet!) zal al hetgeen gij ons zendt regelmatig
geplaatst worden. Op dit oogenblik geniet ik van de eerstelingen eener korte vakantie,
zoodat ik gedurende eenige dagen niet ten kantore verschijnen zal. Ik heb den
boekhouder verzocht U 1o Sept. f 25 te doen toekomen, en mijne afwezigheid zal,
naar ik vertrouw, niet verhinderen dat aan dat verzoek gevolg gegeven worde.
Aan uwe opdragt met betrekking tot uwe bloemlezing heb ik voldaan, doch zonder
vrucht. Goede boeken worden, gelijk gij weet, in Nederland niet gerecenseerd; en
zoo is ook van uw geschrift in den Gids noch in den Tijdspiegel, noch in de
Letteroefeningen, om van mindere tijdschriften niet te gewagen, melding gemaakt.
Alleen in den Spectator (afdeeling ‘Bibliografie’) is onlangs door zekeren heer
Keerom (een mij onbekenden pseudoniem), iets over u en uwe Ideen gezegd. Kan
ik dat nummer magtig worden, dan zend ik het u toe. Veel zaaks is het niet.
Van mijn eigen werk zend ik u hiernevens, of anders morgen, eene recensie van
Klaasje Zevenster, geplaatst geweest in de Dietsche Warande van Alberdingk Thijm,
en daaruit overgedrukt. Voor omvangrijker arbeid heb ik tegenwoordig geen tijd.
Mijne vrouw draagt mij op u van harentwege vriendelijk te groeten. Ontvang ook
mijne groeten en geloof mij steeds
den Uwe
Cd Busken Huet
PS. Onder het zoeken naar de kritiek van Keerom, bemerk ik dat zij reeds van het
begin van Januari dagteekent en u dus waarschijnlijk sedert lang bekend zal zijn.
Vergeef mij die blunder, s'il y a lieu.

[29 augustus 1866
Van den Rijn (VII)]
29 augustus 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 203.
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Van den Rijn, 26 Augustus.
De beslissing omtrent het lot van Ober-Hessen is in die provincie met gemengde
aandoening vernomen. De opneming in het Noord-duitsch-Verbond is velen
aangenaam. Daar evenwel het land blijft behooren tot het niet-noordduitsch
Groothertogdom Hessen, vraagt men niet zonder bekommering, of de aansluiting
aan Pruissen zich ook zal uitstrekken tot de voordeden van het noord-duitsch toltarief?
Zoo neen, dan is Ober-Hessen, zegt men, wat handel en industrie betreft, geheel
overgeleverd aan de goedwilligheid van Pruissen, zonder compensatie van den
anderen kant, daar het geheel is omgeven door pruissisch gebied.
- Op den burg Ehrenfels, nabij Bingen gelegen, doch behoorende tot Nassau, waait
sedert eenige dagen de pruissische vlag. De berigten uit het Nassausche luiden niet
zeer vleijend voor de hertogelijke Regering. Men schrijft van daar: ‘Onder de vele
belangrijke werkzaamheden, die de nieuwe Regering te verrigten zal hebben, behoort
voornamelijk de schifting tusschen den eigendom des lands en dien van het voormalige
Vorstenhuis. Spreekwoordelijk bestaat de rijkdom van Nassau in zes W's: Wijn (de
edelste soorten), Weide, Woud, Water (eenige honderden der meestberoemde
mineraalbronnen), Wild en berg-Werken. In den loop der tijden had de Regering het
volk trachten diets te maken, dat al deze schatten regalien waren, d.i. den Vorst
toebehoorden, zonder regt van contrôle van de zijde des volks. Wel bragt het jaar
1848 eenige verandering teweeg, doch later, na het bedaren der opgewondenheid,
begon van lieverlede de oude meening weder doortedringen, en het ontbrak nooit
aan lakeijenzielen, die betoogden, dat alles den Regent behoorde. Daartegenover
stonden in de Volksvertegenwoordiging mannen, die het regt des volks durfden
verdedigen, doch zonder baat. Men weet, hoe de hertogelijke Regering gewoon was,
met zulke mannen en met de Volksvertegenwoordiging in het algemeen omtegaan.
Het is te hopen, dat de nieuwe Regering gebruik zal maken van de regtskennis en de
zucht naar regtvaardigheid dier personen, om eene naauwkeurige scheiding te maken
tusschen den eigendom van den Staat en dien der verdreven Vorstenfamilie. Alles
bijv. wat vroeger behoorde tot Keur-Trier, Keur-Mainz en Katzenellnbogen, is
staatseigendom en heeft niets gemeen met de chatouille des Hertogs. Toen deze Vorst
op den 15den Julij de bekende proclamatie tot zijn
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volk rigtte, waarin hij zijnen spoedigen terugkeer toezegde, dacht menigeen: Hertog
Adolf heeft de laatste maal tot zijn volk gesproken. Deze meening is niet gelogenstraft.
Hij heeft de beslissing der wapenen ingeroepen, en de uitkomst besliste in zijn nadeel.
Wat de bevolking des lands aangaat, daaronder bevinden zich slechts weinig
persoonlijke aanhangers. De langdurige miskenning der huishoudelijke en geestelijke
belangen des lands had bewerkt, dat de overgroote meerderheid slechts van Pruissen
redding verwachtte uit een onhoudbaren toestand. Vandaar de hartelijke ontvangst
der pruissische troepen op den 18den Julij. Reeds op dien dag was de feitelijke
vereeniging des lands met Pruissen voltrokken. De heerschappij van Hertog Adolf
over een land van 82 □ mijlen, met 500,000 inwoners en een leger van 6-8000 man,
was vernietigd door 500 pruissische landweerlieden. Geene hand roerde zich om dit
feit aftewenden. Sprakeloos stonden de weinige aanhangers des Hertogs op de straten.
De bevolking bewees hun noch deelneming, noch opmerkzaamheid.’
- Tegen het einde der maand wordt de Koning te Keulen verwacht, waarschijnlijk
tot het houden eener feestelijke wapenschouwing over het 7de en 8ste armeecorps, om
die militairen schadeloostestellen voor het gemis der feestelijkheden, welke in Berlijn
worden voorbereid tot ontvangst van het leger uit Boheme.
- Men meldt uit Bingen, dat de toeloop der deelnemers aan het feest van den H.
Rochus, op den 19den jl., buitengewoon groot geweest is. Op den zoogenaamden
Rochus-berg zouden meer dan 10,000 menschen verzameld geweest zijn. Dit
verschijnsel is in verband te brengen met de cholera, daar genoemde Heilige wordt
gehouden voor den beschermer tegen besmettelijke ziekten.

[30 augustus 1866
Brief van Multatuli aan Kallenberg van den Bosch]
30 augustus 1866
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch. Dubbel velletje
postpapier, tot het midden van blz. 1 beschreven en als vouwbrief verzonden. (M.M.)
Op blz. 4 het adres: Monsieur R.J.A. Kallenberg van den Bosch Laanzigt lez Breda
Hollande
Coblenz 30 Aug 1866.
Waarde vandenBosch, Reeds gister ontving ik uw brief met f 100.
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Ik stelde tot vandaag 't antwoorden uit, omdat ik uitvoeriger schryven wilde dan U
te danken alleen, en ik doe 't nu niet, omdat ik vreesselyk zenuwachtig ben. Dus nu
't berigt van ontvangst en myn hartelyke dankbetuiging. Ik ben wat onwel, en daarom
heden maar deze paar regeltjes. Over twee dagen zal ik U nader schryven. Vergeef
my deze kortheid. Ik heb waarlyk den laasten tyd wat al te erg getobt.
Ik groet U zeer zeer hartelyk.
Uw vriend
Douwes Dekker

[4 september 1866
Brief van Multatuli aan Huet]
4 september 1866
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Twee dubbele velletjes postpapier,
geheel beschreven en als vouwbrief verzonden. Het postscriptum staat in een
bovenhoekje van blz. 1. (M.M.)
Op blz. 8 het adres: Monsieur Cd. Busken Huet Bloemendaal Hollande
Klaasje Zevenster: deze geruchtmakende roman van Jacob van Lennep is door
Huet vernietigend besproken in de Dietsche Warande van J.A. Alberdingk Thijm; de
tekst verscheen gelijktijdig ook als brochure, en is herdrukt in Litterarische Fantasiën
en Kritieken, deel XV.
Coblenz 4 September 1866
Waarde Heer Huët!
Ik heb u voor veel dingen te bedanken. Voor de eerstgezonden Haarlemmers, voor
de latere, waarin myn belangryke stukken staan, voor den Spectator, voor uwe executie
van Klaasje Zevenster, en voor Uw brief. Mogt het zyn dat men myn berigtjes kan
blyven gebruiken, het zou my aangenaam wezen, schoon ik niet geloof dat ze ooit f
50 smaands waard kunnen zyn, al zag ik kans ze geheel naar den zin der Haarl: te
maken. Dat streven naar objectiviteit zou ik toejuichen - neen, ik juich het toe, maar
- dan moet men geen courant uitgeven. Wat men zeker weet, kan op een klein blaadje.
Nu, de Haarlemmer wijkt er dan ook vaak van af, en geeft (zooals ik ook wel
gedwongen ben te doen om niet niets te zeggen) het bestaan eener meening als
objectief feit. Dusdoende is 't begrip van objectief en subjectief zeer betrekkelyk,
niet waar? Zóó is 't bestaan van Beelzebub een feit in meening, en de maan heeft,
zeer objectief wáár, een menschengezigt in de verbeelding van 't kind. Och, 't wordt
woordspel. Het geheele verschil is dat de Haarl: zich nu en dan dekt door
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een ‘men zegt’ ‘wij vernemen’ ‘het journaal*** schryft.’ Nu, dat zeggen, vernemen
en schryven zal wel feit zyn. Vaak zelfs is 't niet de moeite waard om te onderzoeken
of 't iets anders is.
Maar, eilieve, hoe komt gy 't zoo druk te hebben aan die Courant? Ik vind het net
ontbytwerk, vooral wanneer ge lezende onder de thee, uwe excerpten dicteert. Ik
denk echter dat ge last hebt van overwerken om ‘de Heeren’ te voldoen, en dan
begryp ik dat ge 't druk hebt, en zelfs verdrietig. Ik kan 't niet verdragen dat gy
‘ondergeschikte’ zyt. Me dunkt, het moest genoeg zyn, dat ge om eerlyk Uw bestaan
te verdienen, hadt aangenomen kleurlooze berigten in goed hollandsch zamentepersen
tot een krant. Daarna had men U kunnen laten begaan, en niet de algemeene
aansluiting moeten maken tot een dagelykschen grief van ondergeschiktheid. Als ik
geld had zou ik zoo gaarne zelf een courant opzetten, maar ik heb meer - neen, ik
heb meer en minder noodig dan een ander. Minder voor 't opzetten der courant, omdat
ik geloof terstond een redelyk aantal abonnés te hebben, zoodat ik geen kapitaal zou
verliezen door 't gratis uitreiken in 't eerste jaar. Maar ik moet meer hebben dan
anderen, omdat ik vóór alles wat schuld zou moeten afdoen om my vry te kunnen
bewegen. Wat moet het U drukken, by 't behandelen der publieke zaak, nooit Uw
meening te kunnen zeggen, 't Is om te bersten. Gy hadt de goedheid den boekhr. te verzoeken my op primo Sept. f 25 te zenden.
Ik heb niets ontvangen. Ik hoop dat het vergeten is, en geen brief zoek. Ei, goede boeken worden in Nederland niet gerecenseerd, DUS nergens iets van
die bloemlezing. Dat is een vriendelyk dusje. Die Spectator Artikelen vind ik komiek.
Ik kan waarlyk best tegen kritiek (als gy me eens wilt havenen, zult ge 't zien) en ben
op dàt punt volstrekt niet prikkelbaar. Ik heb teveel hekel aan schryvery, maakwerk,
auteurschap, om 't my aantetrekken als men myn geschryf aanvalt. En ik vermyd
meestal alle repliek, om niet te doen denken dat ik boos ben, zoo als alligt 't geval
schynen zou, wanneer ik wat heftig deze of gene stomheid (volgens my) van myn
aanrander in 't licht stelde. Die Mr Keerom schynt hoofdzakelyk te velde te trekken
tegen myn onkunde. Lieve god, kan ik 't helpen? Ik ben niet eens doctor in hollandsche
letteren, wat dan toch al 't minst is, wat men, om niet geheel niemendal te zyn, wezen
kan. En, komiek, by elke gelegenheid, of
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niet-gelegenheid, haalt hy menschen aan van wien ik iets leeren kan. Van Socrates,
van Buckle, van Dr Waitz. Gut, dat wil ik graag gelooven. Maar waarom zooveel
leugens in zoo'n recensie? Heb ik Thorbecke aangevallen omdat hy van 1836-60
niets heeft geschreven dan zyn Historische Schetsen? Waar heb ik ooit de ‘dwaze
hersenschimmen van natuurlyke en oorspronkelyke toestanden, welke Rousseau
geschapen heeft’ nagejaagd? Och, 't verveelt me. Maar dat ‘fatsoen’ zou komen van
‘facies’ heb ik nu, erg onwillig, van Heer Keerom geleerd. Ik dacht dat 't een en 't
ander van facere kwam, viâ façon en face. La critique est aisée, et l'art difficile - vind ik een lamme regel, en vry leeg van
zin. Wist Boileau dan niet dat juist de kritiek een ‘art’ is? De spreukmatige
tegenstelling valt te water.
Och, och, Klaasje Zevenster! Ik heb 't schaap niet gelezen, maar my nu zeer
vermaakt met uwe uitkleeding. By later behandeling van stukken als Klaasje waarin
van patriciers wordt gesproken, rekommandeer ik U 't adjectief gemeen by 't
‘fatsoenlyke’ dat vLennep zoo graag op den voorgrond stelt. Ik ril als ik denk aan 't
oogenblik toen ik hem dat woord: fatsoenlyk hoorde uitspreken. Ik had een uitgever
voor havelaar. (Gunst die 't boek drukken zou voor rekening van myn broeder) v
Lennep die 't manuscript had, zei: - Neen, neen, laat nu my daarvoor zorgen... 't moet
verschynen by een fatsoenlyk uitgever... Bovendien, gy weet niet hoe men met zulk
volk (zulk volk & fatsoenlyk uitgever? Hoe klopt dit?) moet omgaan. Byv. als gy 't
nu deedt, hoe zou je dan doen met dit bundeltje? ('t manuscript)
- Wel, ik zou 't hem geven...
- Juist, glad verkeerd. Ik maak al de blaadjes los, geef ze hem by beetjes, dan houd
ik hem in handen Nog begryp ik de finesse niet van dien maatregel. Maar 't woord fatsoen kan ik
niet hooren, zonder te denken aan de overgroote fatsoenlykheid waarmeê vL my
bedrogen heeft. Toen echter was hy 't niet van plan. Eerst later, heeft hy, om zich te
dekken tegen verwyten van ‘Amsterdamse patriciers’ gezegd dat het boek zyn
eigendom was, en dat hy zich daarvan had meester gemaakt: om het te smoren. Hy
heeft zich niet geschaamd dit te publiceren. Maar hy loog. Hy wou liever doorgaan
voor scherpziend valsch, dan naïf kortzigtig. Hy bedroog my uit lafhartigheid, en
niets is juister dan uw parallel tussen de karakterloosheid der helden van zyn boek
en zyn eigen gebrek
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aan karakter. Maar... is uw aanhaling van Ferdinand Huyck (op pag 19) eene
aanpryzende? Dat begryp ik niet! Ferdinand Huyck is een infaam boek. Ook die van
Lennepsche held is een pauvre sire, die z'n dame in den steek laat, uit vrees voor
papa en 't fatsoen. Ik heb zoo'n hekel aan dat boek! Ik had het niet gelezen, toen ik
vLennep leerde kennen, later vond ik hem precies in z'n boek terug. Wilt ge dat
gemeen-fatsoenlyke toch geesselen by elke gelegenheid? Lafhartigheid is al erg
genoeg, zoo'n voosheid van gemoed hoeft niet geprôneerd te worden bovendien. De
zeer fatsoenlyke Ferdinand Huyck, en voorzooverre ik hem nu uit uw beschryving
ken, die jonge v. Eylar, zyn my grooter gruwelen, dan de sujetten die de
romanschryver laat poseren voor ‘slecht’. Onder bewoonsters van huizen als Mont
Athos heb ik goede menschen gevonden. Onder lafhartigen nooit.
Wat maalt vLennep toch met zyn patriciers? De hoogheid der Amsterdamsche
toongevers dateert voor 't meerendeel van zeer kort. De v. Lenneps zelf stammen
van een goudsmid. Hartsen (nu Jhr) draagt den stempel der burgerlykheid in den
staart van z'n naam. De Bickers en Backers, bakten en bikten. Huydecoper verkocht
leer. Sillem is sedert 50 jaar opgekomen jodenfamilie. Willinck dateert z'n hoogheid
van den lodewykschen tyd. (Knoeiery met Louis, ontduiking van 't Cont. stelsel)
enz. enz. Als ik de vertellingen uit myn jeugd mag rekenen te behooren tot myn tyd,
kan ik zeggen dat een zeer groot deel van de Amsterdamsche toongevers in myn tyd
van niet tot iet zyn geworden. En de Roëls dan? vraagt v. Lennep (NB. Ik gis dat
Roëll of Roël zegge Roel tout court zonder trema, de geboorte heeft gegeven aan
‘van Eylar’. Mevrouw vL. is eene Roël, dochter van den minister onder koning
Louis). Welnu, ik weet niets van patricische Roëls. Wel ken ik Willèr's wiens vaders
Willer heetten en zóó zullen ook wel de Roèls gekomen zyn aan dien nadruk op hun
staart.
Als adel gekheid is (wat ik niet geheel toestem) hoeveel te gekker is dan 't pogchen
op 'n soort van adelykheid die niet eens bestaat! De autochtone adel, zelfs de
beschreven adel, de brevetadel, is dan toch nog bekend, en wordt hier en daar erkend.
Nu en dan heeft ze ook historische beteekenis. ('t is waar, zelden! 't Is schande zoo
weinig als er werd uitgevoerd door geslachten welker voorouders sedert eeuwen
beter voeding genoten, en kans hadden op beter onderrigt dan
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't plebs.) Maar wat zoo'n Amsterdams patriciaat beduidt, weet de hemel, d.i niemand.
De keizersgracht en heeregracht is aangelegd van 't geld der ‘edele’ W. I Compagnie,
zooals nu 't Willemspark in den Haag door Vryarbeiders en Kultuurprocentmannen.
De roofridders der middeleeuwen waagden nog hun lyf. Wat waagden de Heeren
XVII? En de tegenwoordige rykworders?
Wat me in Klaasje Zevenster waarschynlyk hinderen zou, is die eentoonige tic om
de deugd der heldin zoo heelemaal terugtebrengen tot het - ja hoe moet ik zeggen?
Zal ze al of niet trouwen of sterven als maagd? Die plompe moraal heerscht in al die
dingen. Pamela, Clar. Harlowe, Susanna Bronkhorst, ja zelfs in Saartje. (die ik anders
graag lyden mag.) Ik heb altyd lust zoo'n vervolgde deugdheldin toeteroepen: ‘ga
toch in sHemels naam gauw met dezen of genen te bed, dan is 't uit! Verveel ons niet
vyf deelen lang met je deugd die après tout, zeer zelden deugd is.’ Ik blyf er by de
eer woont boven den navel. Het komt my voor als iets jongensachtigs, zoo altyd de
vraag: heeft die (ongehuwde) vrouw al of niet te doen gehad met een man? op den
voorgrond te stellen, alsof dat alles besliste. Omtrent veel vrouwen die bravigheid
professeren, komt de vraag by my op, of 't wel de moeite waard was zooveel
uittegeven aan muurwerk om een onbeduidend stadje?
Publiek vindt my grof - ik vind publiek grof. Ja, romanmakers en hun toejuichers,
die zooveel zaaks maken van de vraag of hun heldin al of niet ‘gevallen’ is schynen
aan dat vallen en dus ook aan 't nietvallen meer waarde te hechten dan ik. 't Schynt
dat dit de préoccupatie van hun leven is, hun hoofdzaak. Er is iets rooms in. ‘Vasten,
bidden, mis, aalmoesen, geloof’ - daarmeê ben je klaar! Wie daarmeê in orde is, is
goed. Wie daarin hapert, is slecht. 't Is de moraal op lyntjes gezet. En dan de
huichelary nog! Want die moraal, hoe dor en schraal ook, is nog niet eens opregt.
Hoe zouden de huizen-Athos bestaan als 't wáár was dat men zoo gruwde van ontucht?
(Dat woord ontucht toont vry goed aan dat de heele zaak nietiger is dan men
tegenwoordig wil doen voorkomen, 't Woord is vry flaauw in vergelyk met de indruk
die het maken moet). De ‘leugen’ in preeken, boeken, opvoeding, principekramery
is zeer gevaarlyk; Men maakt slecht, door zoo altyd te vertellen dat deze en gene
afdwaling zoo byzonder slecht is. Een jong mensch die de vermaningen à la lettre
neemt is inderdaad slecht als hy handelt tegen zyn gemoed. En
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wie ze niet à la lettre neemt, gewent zich aan andere en aan alle afwyking. Ik houd
het voor een groote fout dat men 't geslachtsleven zoo overal op den voorgrond plaatst
als criterium van deugd. De romanschryvers hebben 't noodig als veêr ter beweging
hunner draadpoppen. t Is vervelend. Zàl ze, zal ze niet, zàl ze niet, zàl ze? Ja, 't is
vervelend, en au fond, vies ook. Ik schryf slordig, dat weet ik wel. Gy niet, en daarom vraag ik U voortaan Montyon
te spellen zonder h. en SVP. te letten op dan voor als. (Voor my zou't er niet op
aankomen, maar in Uw stukken misstaat het). Ik ben daar aan 't zoeken gegaan en
kan 't niet weêrvinden. Ik meen twee maal: ‘niemand als...’ en niets als... gelezen te
hebben. V. Lennep zou er U een crime van maken. Och, als ge deedt als ik, en eens
vooral verklaarde(t) niet te geven om die dingen? t Is zoo prettig vry te zyn. En zie
eens de gezegende vruchten der voorbedachtelyke tuchteloosheid... Keerom, de fyne,
beschaafde, geleerde, wyze Keerom, die meent my te plagen door de verklaring dat
er menschen zyn (waaronder Socrates) van wien ik nog wat leeren kan - zelfs die
Keerom, hoe vinnig ook gestemd, durft niet zeggen dat ik niet spellen kan, en mensch
schryf zonder staart. U zou men 't minste foutje, ja zelfs de kleinste afwyking
verwyten. Ik mag alles doen, en ik maak er gebruik van!! Kyk, als ik twyfel of een
woord mann. of vrouw. is, spel ik digt in de buurt een of ander zoo incongru als
mogelyk. Maak ik dan een fout in 't genus - wel nu, men ziet immers dat ik er niet
om geef. Wie een gat in z'n kous heeft, doet best op bloote voeten te loopen, gy
moogt geen gaten in Uw kous hebben.
Wees met Uwe vrouw heel heel vriendelyk gegroet. Ik zend U de spectators terug.
Ze zullen een bundel compleet moeten maken, nog eens gegroet
t.a.v. DD
ik heb pyn in de oogen, daar om is myn brief hier en daar zoo onduidelyk geschreven,
't Is een kwaal waaraan ik tegenw. veel lyd. tis zenuwachtigheid.

[4 september 1866
Brief van Multatuli aan Kallenberg van den Bosch]
4 september 1866
Brief van Multatuli aan R.J.A. Kallenberg van den Bosch. Dubbel velletje
postpapier, waarvan 3 bladzijden beschreven. (M.M.)
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Coblenz 4 September 66
Waarde vanden Bosch, Dat ik na den ontvangst van uwen brief van den 28n slechts
een woordje schreef ter erkenning van de ontvangst der f 100, en eerst nu weder na
vier dagen gewacht te hebben, is een gevolg van wat ongesteldheid. Ik ben
zenuwachtig - nu, dat zou zoo erg niet zyn, maar 't schynt dat die kwaal op m'n oogen
slaat. Ik heb moeite om een regel schrift natelezen als ze eens geschreven is. Dat is
erg genoeg. Maar 't is meer zoo geweest als ik lang verdriet had gehad, en na wat
kalmte gaat het beter. Gy zegt te willen pogen my drie maanden lang te willen steunen.
Ja, ik hoop in dien tyd aan den gang te komen, zoo dat ik zonder verdere hulp zal
kunnen voortgaan. Ik moet my zetten tot geregelden arbeid dat me in den laasten tyd
onmogelyk was. Wàt ik leveren zal, weet ik nog niet. Ik wilde graag, om zelf wat
rust te hebben van dat eeuwige verwyten dat mezelf meer deert dan die 't lezen, iets
schryven wat niet in verband staat met myn passé. Dat had ik dan ook toegezegd aan
een Amsterd. uitgever Van Helden, aan wien ik schuld heb. Hy wacht een roman
van me. Nu, dat woord is rekkelyk. Ik zal wat indrukken opzamelen en tot uiting
zien te brengen. Myn hoofdbezwaar zal zyn myzelf te effaceren en myn grieven.
Hoe regtmatig ik die ook beschouw ik erken dat ze vervelend zyn. Van Helden die
geen fortuin heeft zal my boven het reeds genotene van een nader te bepalen quantum
per vel, f 10 pr vel remitteren au fur et à mesure dat ik 't lever. Daar ik nu echter 3
of 4 vel pr maand leverende (en dan zal ik my zeer moeten inspannen want ik ben
niet vlug tegenwoordig) voortdurend in zorg zou zitten voor het dagelyksche en
daardoor geen lust had om te beginnen zelfs, vraagde ik Uwe hulp. Van lust evenwel
was geen kwestie. Ik kon niet. Elke gedachte vlugt weg by 't nypen van dagelyks
gebrek.
Nu zal ik kunnen! Ik recueilleer me en hoop alles in orde te brengen. Dat ik nu
kort schryf, is om myn oogen te sparen. Myn gezigt is zeer goed, maar ik heb pyn
als ik op iets staar. Daarom verwacht ik spoedig beterschap.
De berigten van myn vrouw zyn vry gemengd. Zy is ten huize eener Dame die ze
voorleest. De kleine meid is by eene fransche familie tot zes uur s avends. Dan kan
myn vrouw haar by zich hebben. Kleine max is (tydelyk) en pension by een Italiaansen
professeur. Dat zal slechts zoo lang duren als de familie die myne vrouw uitnoodigde
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in Italie te komen en die tegenwoordig op reis is, afwezig blyft. Dan komt hy daar
in huis waar men zeer lief voor hem is. Hy heeft aanleg tot al wat plasties is, en legt
zich voornamelyk toe op teekenen. Met het italiaans gaat het, volgens myn vrouw,
goed. Kinderen leeren zoo spoedig een taal die ze dagelyks hooren.
Maar myn vrouw zegt weinig of niets over háár zyn by die dame. Ik denk dat ze
't moeielyk heeft. Haar aard is niet om te klagen, dus is haar zwygen my een klagt.
Ook dáártoe is 't dus noodig en goed dat ik aan 't werk kom, om my vry kunnende
bewegen, zoodra mogelyk haar en de kinderen te kunnen weerzien en steunen. Dat
de kinderen zoo opgroeien buiten my, is me een groote grief. Ik herinner me dat ge
my eens zeidet een voordragt te hebben gehouden over geologie. Nu, is 't niet komiek,
dat is een hoofd liefhebbery van ons kereltje. Natuurlyk weet hy er nog weinig van,
maar hy droomt van aardlagen en schichten. Dàt, en oudheden. Gewoonlyk komt
die smaak eerst later. Ik zou U graag lang schryven maar ik wil myn oogen sparen.
Over een paar dagen zal 't beter zyn, vooral daar ik nu wat opgeruimd kan zyn, en
toegeven in hoop. Dat heb ik U te danken. Geloof me dat ik er alles van voel. Och
ik had U willen schryven over de vriendelykheid van Huet en myn berigtjes voor
den Haarlemmer. t Is een flauw werk, maar als 't had kunnen voortduren ware 't my
een steun geweest schoon ik terstond al niet in zag hoe men geld kan betalen voor
berigtjes zonder beschouwingen, alleen feiten, die natuurlyk uit den aard der zaak
dikwyls onbeduidend zyn, want feiten vallen niet altyd voor. Nog betreur ik het dat
ik niet in de gelegenheid ben geweest een eigen Courant optezetten. Dat ware een
goede zaak geweest.
Ik groet U en de Uwen heel hartelyk en ben Uw vriend
Douwes Dekker

[11 september 1866
Van den Rijn (VIII)]
11 september 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 214.

Van den Rijn, 8 September.
Men verneemt uit Wiesbaden, dat, in weerwil van de officieel als zeker gestelde
pruissischgezindheid der bevolking, toch nu en dan deze of gene maatregel schijnt
te doelen op dissidentie. De vrij zware inkwartiering, ook in den omtrek, stemt
onaangenaam, en men ver-
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langt naar het einde van den overgangstoestand. ‘Over de vraag, of 't beter zij, Nassau
te blijven of Pruissen te worden (zegt men), zou nog verschil van meening mogelijk
zijn; maar 't staat niemand aan, noch Pruissen, noch Nassau te wezen.’ Men verwacht
van de inlijving veel goeds voor de industrie. De eigenaars van ertsgroeven verkrijgen
een ruim débouché voor hun product, en de pruissische industriëlen goedkooper
ijzer. Ook belooft het vertier van steenkolen veel goeds.
De nassausche burgemeesters hebben nu last bekomen, de lijsten te doen opmaken
van kiesgeregtigden voor het noord-duitsch Parlement. Die lijsten moeten binnen 14
dagen gereed zijn. Men verwacht, dat de definitive inlijving wel vóór dien tijd zal
worden afgekondigd. Van officiële zijde is men ijverig in de weer om te betoogen,
dat het in beslag nemen van gelden in rijks-kassen volstrekt niets te maken heeft met
roof of hebzucht, maar integendeel heeft gestrekt in het belang des lands, door aan
de voormalige Regering de middelen te ontnemen, zich te verzetten tegen de heilrijke
omkeering. De nu eerlang pruissische bevolking moet zich verheugen, dat die gelden,
door in de pruissische staatskas te vloeijen, haar eigendom gebleven zijn. - Alle
openbare autoriteiten hebben last bekomen, zich pruissische vlaggen aanteschaffen.
Hiermede wordt echter niet bedoeld, dat de nassausche vaan niet meer zou mogen
worden uitgestoken. Integendeel, het gebruik der oude kleuren wordt uitdrukkelijk
toegestaan, met de beperking evenwel, dat van een openbaar gebouw de nassausche
vlag nimmer alleen zal mogen waaijen, maar steeds in gezelschap van de pruissische,
en wel daaronder.
Aanstaanden zondag zal te Wiesbaden eene vergadering worden gehouden door
de gewezen leden der beide Kamers, die na de weigering om het budjet van Oorlog
goedtekeuren, door de vorige Regering waren ontbonden. Het hoofdonderwerp der
discussie zal wezen: het beramen van middelen tot het verzekeren van den
regtstoestand der domeinen, opdat niet, bij de scheiding tusschen Vorst en land,
ongeveer een vijfde gedeelte der bosschen, een tiende der wijnbergen, akkers en
weiden, alsmede een zeer groot deel van de bergwerken wederregtelijk worde
aangemerkt als privaat-eigendom der dynastie.
Naar men verneemt, houdt de Hertog zich bij zijnen stiefoom Prins Frederik van
Wurtemberg, te Stuttgart, op. Het leger bevindt zich nog
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altijd nabij Ulm. Niemand begrijpt de oorzaak dier vertraging.
- De door de stad Frankfort uitgeschreven leening van twaalf ton was terstond
volgeteekend. Geen bankier van naam heeft zich onttrokken. Men begint nu te
gelooven, dat er van de betaalde zes millioen oorlogs-contributie een groot gedeelte
zal worden gerestitueerd. Als hoofd-motief dezer inschikkelijkheid wordt aangevoerd,
dat de last op te weinig individuen zou drukken, daar Frankfort wel eenige zeer rijke
burgers, maar, over het geheel genomen, juist niet zoo bijzonder vele welvarende
ingezetenen telt.
- De tijding, dat eindelijk ook met Hessen-Darmstadt vrede is gesloten, heeft te
Darmstadt en te Mainz groote vreugde veroorzaakt. Men begon zeer ontevreden te
worden, vooral daar het gerucht den Groothertog beschuldigde, zijne geheel personele
aanspraken op Homburg te veel te doen gelden, ten nadeele der algemeene zaak. Het
onderhoud der pruissische troepen en de uitgaven voor het geheel onnoodig
bijeenhouden van het hessische leger in Rijnhessen kostte 25 à 30,000 fl. daags.
Het sluiten van den vrede komt te Mainz zeer gewenscht. Die stad was opgehoopt
met garnizoen. Vooral in verband met de cholera, die dezer dagen weder toenam,
verlangde men naar verandering. Ook uit een financieel oogpunt was verademing
noodig, daar alle uitgaven voor de bezetting ten laste kwamen van de stadskas. Men
hoopt, dat Pruissen voortaan zijne eigene militairen zal betalen.
- Men wordt bezorgd voor den wijnoogst, die kort geleden nog zoo veel beloofde.
De aanhoudende guurte en den regen doen veel nadeel. De druiven hadden zon noodig
om te rijpen.

[12 september 1866
Brief van Multatuli aan Tine]
* 12 september 1866
Brief van Multatuli aan Tine. (Brieven VII, blz. 145-150; Brieven WB VII, blz.
113-115)
Coblenz 12 September.
Lieve beste beste Tine. Van middag kreeg ik je brief van Zondag waarin het berigt
dat je die Mevr. Mertens had verlaten. Dat je weg bent uit een huis waar je een donker
kamertje had en waar men ‘liever alleen’ was, zou me in zooverre plezier doen, maar
die 40 franken en die gemeubleerde kamertjes ‘voor deze maand’ is hartbrekend.
Wat is alles vreesselyk bitter. Over 4 dagen wacht ik 50 gulden
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van de Haarlemmer courant, ik zal je dan ten minste fr. 20 zenden. By de armzalige
wyze waarop die ryke vrouw je heeft laten vertrekken is dit althans iets. Ik wou zoo
graag naar Parys ofschoon daartoe veel noodig is. 't Is niet de reis eigenlyk. 't Is een
soort van inrigting daar, om niet terstond in logementsrekeningen te vervallen. We
moeten hebben eigen meubels en eigen keuken, of althans zelf wat koken al was 't
locaal keuken er niet. Dat scheelt te veel met eten buitenshuis of uit een restaurant.
Een vol persoon heeft aan goed middageten (voor myn smaak beter dan in een
restaurant) niet meer te kosten dan 50 à 60 centimes. En dan is 't smakelyk en goed.
Maar de hoofdzaak is een beetje inrigting! Jy nu hebt geen pannetje of potje om iets
klaar te maken. Dat scheelt zooveel. Nu moet je van je armoedje alles ten duurste
betalen.
Och, ik wou jou en de kinderen zoo gaarne by my hebben, en als ik dit al wilde
voor ik wist dat je van die Mevr. M. weg was, kan je begrypen hoe ik 't nu wilde, nu
je weer aan 't zwerven bent. O god, 't is zoo wreed. Ik heb nu pas je brief en moet er
wat van bekomen. Al wat er den laatsten tyd gebeurde, je vertrek van Brussel, je
gaan naar Italie, je conditie by Mevrouw M. nam ik op als voorloopig. Maar nu valt
me jou toestand weer als lood op 't hart. Die fr. 40 waar jy en Non een maand van
zou moeten leven, dat zoeken van jou naar iets anders (een pensionnat!) 't is vreeselyk.
Ik zegje ik moet eerst wat bekomen van dien nieuwen toestand. In allen geval zend
ik je op ontvangst van het geld van de Haarl. fr. 20! Kassian, veel is 't niet. Maar nu
moet ik je eens iets anders vragen, hoe zit het toch met Stéfanie? Hoor eens, voor
een positie als je nu hebt had je waarlyk niet zoo'n reis hoeven te maken. Ik begryp
nu de uitnoodiging van Stéfanie niet, en reeds begreep ik die niet toen je 't eerst sprak
van die Mevrouw Mertens. Om in een ‘conditie’ te gaan had je Holland niet hoeven
te verlaten. Integendeel, hoe hard ook altyd de heele zaak blyft, had je toch in Holland
meer kans op wat consideratie. Ook by hen die my uitschelden was je toch altyd iets
anders geweest dan le premier venu. En dáár kent niemand je. Dat op reis gaan van
Stéfanie na je zoo te hebben uitgenoodigd beviel my terstond niet. Zoo is 't makkelyk
inviteren als je terstond na aankomst moet uitzien naar een conditie. En uitje schryven
blykt niet of je denkt na haar terugkomst door haar gesteund te worden. Je schryft
er niets van. Ik ben er ongerust over. Als alles was als vroeger
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zou je er wel wat van gezegd hebben, en zeker had je over haar terugkomst gesproken
als een lichtpunt.
Myn hart bloedt als ik aan je denk, en aan die lieve kinderen. Wil je me antwoorden
op wat ik je vraag over Stéfanie? Och, moest je daarvoor zoo ver weg gaan! 't Is om
te schreien. Er moet verandering komen, maar ik kom niet op adem van de telkens
veranderende toestanden. Pas was ik nu bezig myn positie hier wat te regelen, en nu
is alles weer moeilyk en agitant door deze nieuwe tyding dat jy in nood bent! Ik ben
erg verdrietig en mistroostig. Mimi doet het mogelyke om my te steunen en de taak
is niet makkelyk, want waarlyk ik ben byna suf. Zoo'n aanhoudend getob en
misrekening zou iemand krankzinnig maken. Van 't vertrek van Frankfort af is de
taak gedurig geweest my te zetten tot een rustig plan en ik ben al dien tyd met niets
anders bezig dan om in leven te blyven. En zonderling zooals alles juist loopt om
niet geheel te bezwyken zonder toch eindelyk eens tot kalmte te komen. Pas had ik
nu 't ellendige idee overwonnen dat jy by een vreemde was, en nu moet ik waarachtig
nog spyt hebben dat het weer andersom is! Ja, zeker is 't genot van je vryheid veel
waard, als ik maar zeker was dat je met de lieve kinderen 't noodige hebben zou. Je
begrypt hoe 't my agiteert dat je daar nu in een vreemd land zonder toespraak, zonder
steun met weinig of geen geld op 'n kamertje zit! Och waarom liet Stéfanie je zoover
komen! Ik vatte haar invitatie heel anders op.
Wat betreft dat engageeren voor een jaar, och, dat bezwaar was zoo groot niet.
Als we absoluut van zoo'n akkoord afwilden zou dat zoo erg niet zyn. Erger is dat
je vreest voor goed eten voor Non (en ik zeg er by voor jou ook) dat zou ellendig
zyn. Ik eet tegenwoordig goed. Voor betrekkelyk weinig geld kookt Mimi (op
wyngeest) aardappelen groente en vleesch. Eigenlyk eet ik beter dan in een logement.
Myn streven is te bereiken dat wy weer samen komen. De tegenwoordige scheiding
is ellendig. Ik ben er bedroefd en beschaamd over. Een betrekkelyk klein sommetje
zou my in staat stellen naar Parys te gaan; maar vóór jy en de kinderen dan konden
komen, zou ik toch iets aan de hand moeten hebben, en vooral een eigen quartier.
Logementen zyn de pest.
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[13 september 1866
Brief van d'Ablaing aan Erven Loosjes]
13 september 1866
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan de Erven Loosjes te Haarlem.
Fragment. (Kopieboek 4, blz. 206-207. M.M.)
Proefdrukken: van portretgravures werden in beperkt aantal bijzondere exemplaren
in de handel gebracht betreffende twee stadia vóorde voltooiing: ‘avant la lettre’,
en ‘proefdruk’; bij verzamelaars waren deze duurdere exemplaren zeer gewild.
à 15/12: vijftien exemplaren tegen de prijs van twaalf dus met een extra korting
van 20 procent.
Proefdrukken in den waren zin van het woord bestaan niet van het gelithographeerde
portret van Multatuli. Daarenboven zijn de afdrukken alle zoo gelukkig dat het
moeijelijk zal zijn er in alle deelen superieure aan de overigen bij te vinden, die als
proefdrukken zouden kunnen doorgaan.
Het photographische portret is verreweg beter gelijkend dan de lithographie, die
door de zorgvuldige behandeling zelve de trekken te gezond vertoont en bijgevolg
het portret geflatteerd heeft.
Een photographisch portret zonder onderschrift zou ik u misschien nog kunnen
bezorgen à 15/12.

[14 september 1866
Van den Rijn (IX)]
14 september 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 217.

Van den Rijn, 12 September.
Men is hier bij voortduring in onzekerheid omtrent de beslissing over de speelbanken.
Vóór den oorlog werd er van pruissische zijde herhaaldelijk aangedrongen op
afschaffing dier inrigtingen. Deze en andere pogingen stuitten echter herhaaldelijk
af op velerlei beschouwingen, waaronder waarschijnlijk de vrij hooge pachtschat
eene hoofdrol speelde. Bij de bezetting der hessische en nassausche landen door
pruissische troepen verwachtte men dan ook alom de staking van het spel. Dit is niet
geschied. Men meende, dat de maatregel slechts verschoven was tot op het oogenblik
der definitive inlijving. Ook daarvan is tot nog toe niets gebleken. Te Homburg, te
Wiesbaden en te Ems duurt het spel nog altijd voort; en zelfs leest men nu in de
Tribune, een Berlijnsch blad, dat de overeenkomsten met de speelbankpachters zullen
worden gehandhaafd, ‘zoo lang
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geene polizeiliche Rücksichten aanleiding geven, hieromtrent anders te beslissen.
- Men schrijft uit Darmstadt: ‘Eindelijk is de toestand van Hessen geregeld.
Weinigen zijn tevreden met den uitslag, die veel meer aanleiding schijnt te geven
tot nieuwe verwikkelingen, dan uitzigt op kalmte. De anti-pruissischgezinde partij
is verstoord over het verlies van Noord-Oberhessen en het voortdurend bezetten van
Mainz. De vrienden van Pruissen betreuren, als eene soort van winstderving, dat
gedeelte van Oberhessen, hetwelk tot het Groothertogdom blijft behooren. In
Oberhessen zelf ziet men met vrees de moeijelijkheden te gemoet, die uit de
tweeslachtigheid van den nieuwen toestand moeten voortvloeijen. Die provincie
moet nu te zelfder tijd Afgevaardigden zenden naar den noord-duitschen Rijksdag,
en naar de Darmstadtsche Kamer, die met dezen Rijksdag niets mag te maken hebben,
daar Hessen formeel is uitgesloten van het nieuwe Verbond. Het Groothertogdom
zelf is mede in de zeer moeijelijke positie van eendeels eene souvereine magt te zijn,
en, anderdeels, diplomatiek en militair ondergeschikt te blijven aan Pruissen. Indien
de bedoeling der Berlijnsche diplomaten geweest is, bij het sluiten van den vrede
steeds iets te laten blijven bestaan, 't welk te zijner tijd zou kunnen worden
aangegrepen als voorwendsel tot nieuwen strijd, dan acht men dit doel volkomen
bereikt. Ook het bezetten van Mainz kan bij elke voorkomende gelegenheid eene
misschien gewenschte aanleiding geven tot twist, en wat daarop volgt’. - Vrij
onverdeeld is de voldoening, waarmede de tijding vernomen is, dat nu eindelijk
Hessen zijne toestemming heeft gegeven tot het afschaffen van den Rijntol. De
vrijheid van de stroomvaart was, wel is waar, door het Weener Congres vastgesteld,
doch die gunstige bepaling bleef tot heden eene doode letter. Sedert 50 jaren
verzetteden zich Beijeren, Baden, Hessen en Nassau tegen de pogingen van Frankrijk,
Pruissen en Nederland. In de vredesverdragen, die nu met Beijeren, Baden en Hessen
gesloten zijn (Nassau bestaat niet meer), is dien Staten uitdrukkelijk de verpligting
opgelegd, hunne regleenten te veranderen, voor zoo ver die nog in strijd zijn met de
bedoelingen van het Weener Congres, 't welk in art. 1 zijner slot- acte verklaard
heeft: ‘de Rijn is vrij.’
- Men meldt uit Wiesbaden, dat eindelijk de zoo lang verbeide nassausche troepen
aldaar zijn teruggekomen. De vreugde was alge-
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meen, en de bevolking scheen te willen toonen, dat zij de soldaten niet aansprakelijk
stelde voor de zonderlinge wijze, waarop zij schijnen aangevoerd te zijn. Den 9den
dezer kwam het eerste bataillon te Wiesbaden aan en werd kort daarna door andere
troepenafdeelingen gevolgd. De manschappen droegen de kenteekenen van zware
vermoeijenis en ontbering. Weken lang hadden zij gebivakkeerd, en velen hunner
hadden gedurende den geheelen veldtogt, vier maanden achtereen, niet dan zeer
zelden gelegenheid gehad, zich te ontkleeden.
Er heerscht in het Nassausche zekere spanning omtrent de wijze, waarop Pruissen
zal ‘liquideren’ met den verdreven Vorst. Eene uitdrukking van graaf Bismarck
dienaangaande geeft voedsel aan de vrees, dat de humaniteit en loyauteit der
pruissische Regering zich zal openbaren ten koste van het algemeen. Die minister
verzekert, dat de bezittingen der verdreven Vorsten hun ongeschonden zullen worden
teruggegeven. Daar nu, wat Nassau betreft, een groot gedeelte der eigendommen van
den Hertog uit domeingoederen bestaat, waarop vele regtsgeleerden aanspraak maken
ten behoeve van het land, is men bevreesd, dat de bevolking de kosten zal te dragen
hebben eener soort van verzoening tusschen de Vorsten.
De wijnkelders van den Hertog van Nassau bevatten soorten, die voor éénig
doorgaan. Men noemt daaronder de beroemdste jaargangen van de vorige eeuw:
1706, 1722, 1782 en 1783. Op 26 en 27 September zullen te Wiesbaden 's Hertogs
paarden en rijtuigen worden verkocht.
- Te Coblenz is de ontvangst der van het oorlogstooneel teruggekomen troepen
meer hartelijk dan luisterrijk geweest. Uit alle vensters woeijen vlaggen, waaronder
nassausche en nederlandsche; de huizen waren hier en daar versierd, of althans
groengemaakt; doch de stad is des avonds niet feestelijk verlicht geworden. De
stemming der teruggekomenen was rustig en vrolijk, aanmerkelijk opgewekter en
‘pruissischer’ dan bij het vertrekken. De goede uitslag van den veldtogt heeft hen
verzoend met den oorlog, zonder hen, naar men hoopt, ongeschikt te hebben gemaakt
voor den vrede.

[16 september 1866
Brief van Huet aan Multatuli]
* 16 september 1866
Brief van Cd. Busken Huet aan Multatuli. Afschrift van Mimi. (M.M.)
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Bloemendaal, Zondagochtend 16 Sept.
Waarde Heer,
Mijne afwezigheid en mijn stilzwijgen hebben in zoo ver, gelukkig, niet schadelijk
op uwe belangen gewerkt, dat ik thans in de gelegenheid ben u hiernevens, gelijk
geschiedt bij dezen, in plaats van fl. 25, fl. 50 te zenden, verschenen 1e en 15e
September. Tevens heb ik in dien tusschentijd met de HH. Enschedé herhaaldelijk
over uwen arbeid gesproken, waarvan het gevolg is geweest, dat men u verzoekt,
met dien arbeid voort te gaan, voorloopig tot 15 Okt. Gaarne zag ik dat voorloopig
plaats maken voor een voor goed, en, had ik niet met eene veelhoofdige firma te
doen, misschien zou het mij reeds gelukt zijn, het provisorium in een definitivum te
doen veranderen. Doch doordrijven kan ik niet in deze zaak, en geduld oefenen moet
de boodschap zijn. Ik geef u daarom in bedenking, het voorstel aantenemen, uw werk
wordt bij toeneming op prijs gesteld; ik grijp elke gelegenheid aan om de waarde
uwer mededeelingen te doen uitkomen, en in den loop der maand die zich thans
weder opent, slaag ik er wellicht in, vaster conditiën voor u te bedingen.
De meesterknecht der zetterij draagt mij op u te verzoeken, voortaan uwe kopij
aan de keerzijde blank te laten en indien het kan òf smaller papier te gebruiken, òf
iets grooter te schrijven. Le fait est dat aan uwe kopij, gelijk die thans ingericht is,
slechts door één zetter te gelijk gewerkt kan worden, hetgeen somtijds oponthoud
geeft. De vermeerdering van port, voortvloeiend uit het gebruik van meer papier,
behoeft door u niet in aanmerking genomen te worden.
Met onze vriendelijke groeten
De uwe
Cd. B H.

[18 september 1866
Brief van Multatuli aan Huet]
18 september 1866
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, tot het midden
van blz. 1 beschreven. (M.M.)
Coblenz 18 September 1866
Waarde Heer Huet, Ik kan U niet zeggen hoe bly ik ben met de voorloopige
prolongatie, en ik dank U wel voor Uwe bemoeienis. Ik heb pleizier gekregen in dat
eenvoudig werk, juist òm de eenvoudigheid, denk ik. Maar ik vind de betaling hoog,
en wilde gaarne voor dat geld wat meer leveren. De f 50 heb ik behoorlyk ontvangen.
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Ik zal grooter schryven, en aan één zy.
Hebt ge myn brief van 't begin dezer maand?
Wees hartelyk gegroet van
t.a.v.
Douwes Dekker

[19 september 1866
Brief van Multatuli aan Mr. P. Mijer]
* 19 september 1866
Brief van Multatuli aan Mr. P. Mijer; kopie uit dezelfde tijd door Mimi. Enkel vel
postpapier, tot onderaan blz. 2 beschreven. (M.M.)
Coblenz. 19 September 1866.
Aan zyne Excellentie
den Heere Mr P. Meyer,
Oud Minister van Kolonien,
Benoemd Gouverneur Generaal
van Nederlandsch Indie.
Excellentie!
De couranten brengen my het berigt der benoeming van uwe Excellentie tot
Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indie.
In de hoop dat die tyding zich bevestige, ben ik zoo vry my tot uwe excellentie te
wenden met het verzoek om te worden herplaatst in Nederlandsch-Indische dienst.
De redenen die my nopen tot dezen stap, liggen eensdeels in de overtuiging dat
het myn pligt is deze poging aan te wenden om myn gezin te redden uit den nood
waarin het sedert jaren verkeert, en ten andere in den wensch om nuttig werkzaam
te zyn in het land dat ik liefheb, en in zoodanigen werkkring als waartoe uwe
excellentie my geschikt mogt achten.
Rang en inkomsten zouden my betrekkelyk onverschillig zyn, indien ik slechts in
de gelegenheid werd gesteld, by eventuele benoeming my door myn gezin naar Indie
te doen vergezellen.
Excellentie! Voor zooverre men my meent te kennen als publiek persoon, ben ik
veelal verkeerd beoordeeld geworden. Men hielt my voor een tegenstander van orde
en wet, terwyl ik juist party trok vóór orde, en my verzette tegen het aanhoudend
schenden van de wet.
By wederplaatsing in Indie, op eene wyze zooals Uwer Excellentie het geschikt
zou voorkomen, zou ik my bey veren door stipte pligts-
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vervulling te toonen dat het my nooit te doen was om afbreken of tegenwerken. Ik
geloof nuttig te kunnen zyn, vooral met het oog op de tydsomstandigheden ook in
het buitenland. En bovendien ik heb veel geleden, in en door het lyden van myn
gezin vooral!
In de hoop dat Uwe Excellentie my de eenvoudige inkleeding dezer démarche
moge ten goede houden, en my met bescheidenheid aanbevelende voor eenig antwoord
heb ik de eer enz.
Mogt Uwe Excellentie verkiezen my persoonlyk te ontvangen, dan wil ik zeer gaarne
my naar 's Hage begeven om my by U.E. aantemelden.

[24 september 1866
Bericht in de Opregte Haarl. Courant
24 september 1866
Bericht in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 225 over vergroting van het
blad, en over verhoging van de prijs met ingang van 1 oktober. Fragment.
Door den genomen maatregel zullen wij in de gelegenheid zijn om de politieke
nieuwstijdingen, waaraan onze bijzondere zorg steeds gewijd zal blijven, vollediger
mede te deelen. Aan de berigten van gemengden aard, inzonderheid uit het binnenland,
zullen wij meer en meer eene gewenschte uitbreiding geven. Vooral door eene ruime
mededeeling van voor den handel en voor de houders van fondsen belangrijke opgaven
zullen wij in eene leemte van ons blad voorzien en alzoo aan eene in den kring onzer
lezers vaak gevoelde behoefte voldoen.

[24 september 1866
Van den Rijn (X)]
24 september 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 225. In het
onderstaande is de drukfout Dormstadt verbeterd in Darmstadt.

Van den Rijn, 20 September.
Eene bekendmaking van den burgemeester van Mainz kondigt het definitive einde
van de inkwartiering en van de verpleging der pruissische troepen ten laste van de
stadskas aan. Daarbij wordt tevens, uit naam van den nieuw benoemden gouverneur,
generaal v. Röder, de burgerij bedankt voor al wat zij ten behoeve der pruissische
troepen gedaan, gelaten en bekostigd heeft. Namens dienzelfden gouverneur, wordt
daarbij tevens de verzekering gegeven, dat alles
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zal worden in het werk gesteld om de goede verstandhouding tusschen militairen en
burgers, benevens de belangen der stad, te bevorderen. Bij de bekende energie des
gouverneurs, en met het oog op die verzekeringen, is het dan ook te hopen, dat de
zeer merkbare neiging tot buitensporigheid van een niet gering gedeelte van het
onlangs binnengerukte 19de regiment op den duur moge beteugeld blijven. - Het
Frankforter Journaal bevat de volgende mededeeling: ‘Het gisteren (16 September)
naar Frankfort gemarscheerde landweer-bataillon is heden, in twee
spoorweg-transporten, krijgsgevangen te Mainz teruggebragt en op de citadel
geïnterneerd.’ De ware oorzaken van dezen maatregel zijn onbekend. Men spreekt
van verzet tegen het bevel om deel uittemaken van het garnizoen te Frankfort.
Daar de toestand van Mainz, vooral wat de verhouding der stad tegenover de
vesting aangaat (d.i. het civiel hessisch bestuur tegenover het militair pruissisch
gezag), bij het vredesverdrag slechts zeer oppervlakkig is behandeld, vreest men
voor conflicten. De stedelijke Regering heeft zich reeds in eene memorie gewend
tot den Koning van Pruissen en den Groothertog van Hessen, om voorschriften;
waaraan men zich te houden hebbe. Niemand gelooft, dat het mogelijk zal zijn,
aanstoot te vermijden.
- Uit Kassel wordt berigt, dat de gewezen Keurvorst, even als Hertog Adolf van
Nassau, zijn ontslag heeft genomen als chef van een pruissisch regiment.
- De berigten uit het Nassausche, voor zoo ver daarvan de verspreiding wordt
toegestaan, dragen voortdurend de kleur van tevredenheid met den nieuwen toestand.
Toch erkent men, dat de ontbinding der troepen van den eed, door des Hertogs
adjudant, den generaal Ziemiecki, eene treurige plegtigheid geweest is. De vaandels
werden binnen het paleis te Wiesbaden, ter beschikking van den Hertog, nedergelegd.
Het daarbij op bevel geuit: hoezee! maakte op alle aanwezigen een zonderlingen
indruk. Men verneemt nu, dat de troepen, op den terugtogt Biberich doortrekkende,
aldaar door de Hertogin begroet zijn geworden. Ook deze ontmoeting was treurig:
welkom en afscheid tegelijk. De soldaten, en ook gegradueerde militairen, zelfs in
de hoogere rangen, verhalen vreemde dingen van de wijze, waarop de nassausche
troepen de nederlaag ‘hinein-manövrirt’ zijn. Deze meening komt overeen met de
Badensche brochure. Men

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

693
ziet overal in gespannen verwachting tegemoet of, en op welke wijze, Prins Wilhelm
van Baden zich zal weten te regtvaardigen.
- H.M. de Koningin der Nederlanden kwam dezer dagen te Mainz aan; bezocht
de Hertogin van Nassau op het slot te Biberich, en begaf zich kort daarna, vergezeld
van die Vorstin, naar Darmstadt of verder. - De toespraak van Hertog Adolf aan de
troepen, bij hun vertrek uit Günzburg, mag in de nassausche dagbladen niet worden
opgenomen. Als reden van dit verbod wordt aangevoerd, dat de Vorst in dat stuk
spreekt van ‘zijne troepen.’ - De meeste nassausche officieren gaan over in pruissische
dienst; zij zullen evenwel in nietnassausche provincien geplaatst worden. De militairen
van lageren rang zullen in Nassau blijven, doch door pruissische officieren
gecommandeerd worden. Men noemt dezen maatregel geheel overbodig, aangezien,
volgens alle berigten, in het Nassausche de meest mogelijke tevredenheid heerscht.
- Te Wiesbaden heeft eene commissie uit de burgerij een adres opgemaakt van
adhaesie aan de pruissischgezinde manifestatie des gemeenteraads. In het bijzonder
echter wordt daarbij aangedrongen op ‘bescherming der belangen van de stad’. Dit
laatste doelt op het handhaven der speelpacht, zonder welke Wiesbaden waarschijnlijk
niet zou kunnen bestaan.
- Uit Keulen wordt gemeld, dat aldaar eene commissie is benoemd tot keuring van
het bier. Wat onbruikbaar wordt bevonden, zal geconfiskeerd worden. Men is in die
stad nu gerustgesteld omtrent het terugbekomen der boeken en archiefstukken, die
in 1794 uit de dom-bibliotheek naar Darmstadt verhuisd zijn. De teruggave namelijk
is vastgesteld bij art. 7 van het vredesverdrag met Hessen.
- In het Hessische bevinden zich meer dan honderd post-bureaux, waarvan vele
de verbindingspunten vormen tusschen Noord- en Zuid-Duitschland. De verwacht
wordende opheffing van het taxische regaal en het beter beheer onder pruissisch
toezigt zullen dus ook gunstig werken op de postverbinding met Zwitserland en Italie.

[26 september 1866
Brief van Braunius Oeberius aan d'Ablaing]
26 september 1866
Brief van N. Braunius Oeberius te Bolsward aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg.
Enkel vel dun postpapier, aan éen zijde beschreven. (M.M.)
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WelEdelHeer!
Waar blijft de Omnibus? In de laatste maanden zijn hier geen exempl ontvangen,
't Zou me spijten, als de uitgave voor goed was gestaakt maar ik vrees er voor.
Van den Hr. Dekker verneem ik niets meer. Uit de Courant heb ik gezien dat de
portretten steendr. tegen verminderde prijs bij U verkrijgbaar zijn gesteld. Ik maak
hier nu uit op, dat U nog met Dekker in rapport staat. Is dit zoo, dan zal ik bij
gelegenheid nog iets van ZEd mogen vernemen. Ontvang intusschen de verzekering mijner Hoogachting
TT
B: Sept: 26 66
N. Braunius Oeberius

[29 september 1866
Van den Rijn (XI)]
29 september 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 230.

Van den Rijn, 26 September.
Men schrijft uit Oberhessen:‘Uit vele kenteekenen meent men te moeten opmaken,
dat er spoedig een nieuwe Landdag zal worden bijeengeroepen. Het komt zonderling
voor, dat op de kieslijsten ook die deelen des lands vermeld worden, welke onlangs
aan Pruissen zijn afgestaan. Doch dit is slechts één van de vele blijken der verwarring,
die zich alom openbaart. In de niet-geannexeerde deelen des lands is men verheugd
over het (gedeeltelijk) aannemen van het voorstel der pruissische Regering omtrent
de veertig millioenen. Men beweert namelijk, dat het voornemen zou geweest zijn,
bij weigering, die som te doen voteren door het noordduitsch Parlement. Dit zou een
antecedent hebben daargesteld van eene belasting, waarin men zich zeer ongaarne
schikken zou. En toch vreest men, dat, vroeger of later, de vereeniging met Pruissen,
thans militair en politiek, zich ook zal uitstrekken tot financieel gebied. In dat geval
zouden wij èn aan het Groothertogdom Hessen èn aan het noordduitsch Verbond
belasting betalen.’
- Volgens berigten uit Mainz, zijn de burgers van die stad zeer begaan met het lot
der 1500 landweerlieden, die wegens vergrijp tegen de krijgstucht aldaar op de citadel
geïnterneerd zijn. Dat regiment had, vroeger aldaar in garnizoen liggende, zich door
ordelijk gedrag zeer bemind gemaakt. Op den 20sten dezer, den dag, waarop de am-

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

695
nestie was afgekondigd, liep het gerucht, dat die krijgslieden door den Koning, met
voorbijgang van alle krijgsregterlijke vormen, waren gestraft met zes maanden
vestingarrest. Dit vonnis zou, aldus verklaarde men de zaak, een maatregel zijn, die,
onder den schijn van overijling, eene waarlijk koninklijke grootmoedigheid verborg.
Het misdrijf zou gevallen zijn in de termen van het amnestie-besluit. Men betreurt
echter de onjuistheid van het gerucht, daar men nu verneemt, dat de weg van regt
zijnen loop hebben zal. Het ziet er overigens te Mainz treurig uit, en het zal de vraag
zijn, zegt men, of de generaal von Röder, de vesting-commandant, slagen zal in het
handhaven van de goede orde. De geest der bevolking is òf gedrukt, óf wêerspannig.
Bijna elken nacht wordt hier en daar door balddadigheid bewijs gegeven van afkeer
van de bezetting. Schildwachten worden beleedigd, schilderhuizen omgeworpen.
Men verneemt, dat de burgemeester, die zoo lang zich beijverd heeft, de belangen
der burgerij te beschermen tegen overmoed van militairen, en aan den anderen kant
het garnizoen te vrijwaren tegen de anti-pruissische gezindheid der bevolking, op
het punt staat, zijn ontslag te nemen. Dit zal velen leed doen, maar niemand
verwonderen. De toestand is onhoudbaar, en velen blijven bij het denkbeeld, dat het
bezetten van Mainz door pruissische troepen minder een militair doel heeft, dan wel
het staatkundig opzet in zich verbergt om, des vereischt, oogenblikkelijk een
twistappel bij de hand te hebben. Ook te Darmstadt schijnt men dit aldus intezien.
De dagbladen in die stad doelen er herhaaldelijk op. Ook verneemt men nu, dat er
van oostenrijksche zijde wordt gereclameerd tegen het uitsluitend bezetten van Mainz
door de Pruissen. Het Weener Kabinet zou zich daartoe beroepen hebben op de
verdragen van 1814. In die verdragen nu wordt niet van Pruissen alleen gesproken.
Oostenrijk, Beijeren en Hessen zelfs zouden gelijk regt hebben. Men vindt evenwel
de oostenrijksche vordering zonderling, na Königgrätz en den vrede van Praag.
Daarna en daarbij toch (alzoo redeneren de hessische bladen) zijn zoo vele andere
zaken veranderd, die vastgesteld waren in 1814. - Na den terugkeer des Groothertogs
heeft hij, tot verwondering van velen, groot- en ridderkruisen uitgereikt. Niet aan
generaals echter, en daarover verwondert men zich niet. - Op het voetspoor van
Pruissen zijn nu ook in Rijn-Hessen alle staatkundige en dergelijke vergrijpen (alleen
echter die, welke in het jaar 1849 begaan zijn) geamnestieerd.
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- De Keurvorst van Hessen bevindt zich nu, naar men verneemt, even als de Hertog
van Nassau, in Zwitserland. Nadat eerstgemelde Vorst zijne ‘troepen, onderdanen
en hofbedienden’ heeft ontslagen van den hem gedanen eed, verwacht men nu
eerstdaags zijne abdicatie ten behoeve van Pruissen. Men vraagt zich hier, waartoe
deze mogendheid zulke verklaring van den gewezen Keurvorst behoeft? Met of
zonder den afstand toch, is de Regering der keurhessische landen evenzeer overgegaan
op Pruissen. Men verhaalt evenwel, dat over de formele abdicatie onderhandeld
wordt, en dat de Keurvorst, door een weinig inschikkelijkheid, zich het bezit zou
kunnen verzekeren van zoodanig deel der domeinen als waarop hij ‘aanspraak maakt.’
Men vreest nu, dat er met den Hertog van Nassau, wiens abdicatie almede wordt
tegemoetgezien, een dergelijke ruilhandel zal gesloten zijn. Het kwestieuse bedrag
der domeinen, waarop de hessische Vorst ‘aanspraak maakt’, moge niet zóó groot
zijn als de vorderingen der nassauschen Hertogs (één negende van 't geheele land is
domein), toch zijn zijne eischen vrij hoog, en meer in overeenstemming met zijne
belangen, dan wel met de dankbaarheid zijner gewezen onderdanen voor genoten
dienst. 's Keurvorsten particulier vermogen is bovendien zeer aanzienlijk. Men heeft
overal aanmerking gemaakt op de termen, waarin hij de eedsverpligting opheft. De
bewering, dat hij hiertoe overgaat uit liefde en zorg voor zijne onderdanen, wordt
zeer vreemd gevonden, èn omdat hij die handeling gedwongen verrigtte, èn omdat
het van algemeene bekendheid was, dat hij zijn volk zeer ongenegen was.

[3 oktober 1866
Brief van d'Ablaing aan Van Gelder Zonen]
3 oktober 1866
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Van Gelder Zonen. Fragment.
(Kopieboek 3, blz. 84. M.M.)
WEd: H.
Ik heb de eer u ingesloten tot mindering in rekening aan te bieden eene traite op
den Heer F. Günst groot f 250.Ik had gehoopt u reeds comptanten te kunnen zenden, doch daar ik tot op het
oogenblik de beloofde afdoening niet ontvangen heb, u niet langer op antwoord wil
doen wachten en verwacht dat door uwe bemiddeling de betaling-zelfs zal bespoedigd
worden, neem ik de vrijheid u deze dispositie in betaling aan te bieden.
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Ik had gerekend u dit jaar geregeld alles af te betalen wat ik u nog schuldig ben;
ongelukkigerwijze echter ben ik op nieuw door verschillende personen opgelicht
geworden, zooals b.v. door de Heeren G. Broens Jr en E.D. Dekker en dat nog al
voor belangrijke sommen. Te gevoeliger treft mij dit in een jaar zoo noodlottig voor
elken handel en voor mijne zaak in het bijzonder, als 1866.

[3 oktober 1866
Van den Rijn (XII)]
3 oktober 1866
Bijdrage van Multatuli aan de Opregte Haarlemsche Courant, no. 233. Het gedeelte
na de woorden Men verneemt uit Mainz mag worden opgevat als de persoonlijke
mening van Multatuli. Ook de in de beschouwing over de speelbank te Wiesbaden
is Multatuli's stijl van denken en schrijven merkbaar.

Van den Rijn, 30 September.
De dagbladpers te Frankfort staat nu bijna geheel onder pruissischen invloed. De
Regering heeft de Börsen-Zeitung voor 6000 fl. aangekocht. Dit blad kan voortaan
als officieus beschouwd worden; het Frankforter Journal is bepaald officieel. De
Bürger-Zeitung heeft een van hoogerhand aangewezen redacteur moeten aannemen.
De in het Fransch geredigeerde Europe blijft nog altijd eenigzins onafhankelijk. De pruissische postdirecteur-generaal von Philipsborn wordt te Frankfort verwacht.
- Men zal zich herinneren, dat aan die stad, vóór de vordering van 20 millioen
oorlogscontributie, eene voorloopige belasting was opgelegd van zes millioen gulden,
die dan ook door de Bank is voldaan geworden op een schuldbewijs, dat geteekend
was door de Senatoren Fellner en Muller. (De eerste dezer heeren was de
burgemeester, die door zelfmoord zich heeft onttrokken aan verderen smaad, zijner
geboortestad aantedoen.) Thans rijst de vraag, wie, of welke corporatie, door de Bank
moet worden gedebiteerd voor de uitbetaalde gelden? Indien al die twee heeren door
den Senaat waren gemagtigd tot het verleenen hunner handteekening, - zeker was
de Senaat tot die magtiging niet geautoriseerd door de Wetgevende Vergadering.
Aldus zou, zoo redeneert men, de Senaat débiteur van de Bank zijn; hetgeen toch
weder door anderen ongerijmd wordt gevonden. Indiën integendeel de schuld rusten
zou op Frankfort als deel van den pruissischen Staat, zou Pruissen zich zelven
krijgsschatting hebben opgelegd. De vermoedelijke uitweg
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zal nu zijn, de schuld opteleggen aan de gemeente Frankfort. Pruissen zou zich alsdan
verbinden tot het uitvoeren, van staatswege, van eenige aangenomen werken, als:
het leggen van nieuwe bruggen over den Main; het uitdiepen der rivier, om den
toegang tot de haven te verzekeren aan groote schepen; het graven eener waterleiding,
enz. De Frankforter bladen melden: ‘Van goederhand vernemen wij, dat in de
geannexeerde landen de thans bestaande bepalingen op de drukpers voorloopig van
kracht zullen blijven.’ Men weet niet, welke bepalingen hiermede bedoeld worden:
de pruissische, de vroeger in die landen bestaande, of de later dictatoriaal ingevoerde?
- Men verneemt uit Mainz: ‘Het instruëren der krijgsraadzaak tegen de 1500
landweerlieden, die zich nabij en in Frankfort schuldig maakten aan verzet, gaat zeer
langzaam. De oorzaak ligt grootendeels aan de moeijelijkheid om de 6 à 700 man in
handen te krijgen, die zich hebben weten zoek te maken. (Er schijnen namelijk slechts
840 personen te dier zake op de citadel in bewaring te zijn.) een zestigtal van de
meest-schuldigen zijn naar Ehrenbreitstein gebragt. Het onderzoek heeft veel bezwaar
in. Aan een complot valt, bij het groote getal betrokkenen, niet te denken. De meesten
zullen meêgesleept zijn door den stroom. Men gelooft dan ook, dat de moeijelijkheden,
aan deze zaak verbonden, zullen leiden tot eene minder strenge behandeling, en men
hoopt dit te meer, daar de meeste beschuldigden vaders van huisgezinnen zijn, en
het geheele regiment hier zeer gezien was.’ - Volgens latere geruchten, schijnt deze
hoop te zullen vervuld worden. Men spreekt van schorsing der instructie. Het bestuur
der vesting Mainz en Castel wordt nu op pruissische wijze ingerigt, dat is, door het
cumuleren van eenige militaire betrekkingen, vereenvoudigd. - De groote menigte
volksverhuizers naar America baart opzien. De bureaux der transport-agenten hebben
volop werk. Als staatkundig teeken des tijds is dit feit niet onbelangrijk. - In het
Ingelheimsche heeft de wijnoogst een aanvang genomen. Hoeveelheid en
hoedanigheid laten veel te wenschen over. De laatrijpe druiven kunnen misschien
nog iets winnen door 't warme weder der jongste dagen.
- Uit München wordt aan de Augsburger Allgemeine-Zeitung geschreven: ‘De
benoeming van graaf von Bismarck tot ridder der St.-Hubertus-orde is op verschillende
wijzen uitgelegd. Ik vermeen
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echter hetgeen, in verband met die benoeming, omtrent het aangaan van een
beijersch-pruissisch bondgenootschap gezegd is, als voorbarig te mogen beschouwen;
hoewel het niet zoo geheel onwaarschijnlijk zou zijn, dat deswege eenige openingen
hadden plaats gehad. De insigniën der genoemde orde bevinden zich overigens, wat
door de dagbladen hieromtrent ook gezegd moge zijn, reeds sedert lang in graaf
Bismarck's bezit en zijn, indien ik wel onderrigt ben, door graaf Bray naar Berlijn
overgebragt.’
- Uit Wiesbaden wordt gemeld, dat Hertogin Adelheid de zwaargekwetsten in het
hospitaal bezocht, en aan elk hunner f10 geschonken heeft. - De stemming der stad
schijnt zeer gedrukt te zijn, en komt niet geheel overeen met adressen van
dankbetuiging voor het inlijven. Een hoofdmoment voor Wiesbaden schijnt te liggen
in het voortbestaan of afschaffen der speelbank. Zij, die, uit gronden van moraliteit,
tegen die inrigting pleiten, schijnen toch hunnen afkeer ondergeschikt te houden aan
de hoop op schadeloosstelling, of althans, op behoud van andere voorspoedsbronnen.
Hieronder wordt voornamelijk geteld het niet-verplaatsen of supprimeren van 't
zeshonderdtal beambten, die, onder het nassausche regime, te Wiesbaden den Staat
vertegenwoordigden. Er zijn er, die inconsequentie vinden in het ijveren tegen spel
en voor overmaat van bureaucratie, en zij, die dankbaar zijn voor de annexatie, zullen
gewis niet bedoeld hebben, het verlies van 's lands zelfstandigheid te vieren met
behoud van al te drukkenden vorigen last. De Wiesbadensche couranten beweren,
dat de stad kwijnen zou bij 't vertrek van al die heeren. Anderen zeggen, dat de Staat
kwijnen, of althans lijden zou door 't blijven. Doch, ook afgescheiden van deze
aangelegenheid, ziet men de toekomst donker in. De zware inkwartiering (terwijl de
kazernen leêgstonden) heeft velen ontstemd. - De Nassauers maken zich gereed tot
de Parlements-verkiezingen. Er worden volksvergaderingen voorbereid. - Het
burger-comité te Kassel heeft den gemeenteraad verzocht, de stadsgebouwen te doen
versieren op den dag, waarop de definitive inlijving in Pruissen zal voltrokken worden.
Men weet niet, in hoe ver dit comité onder pruissischen invloed staat.
- Toen Homburg, door den dood van den Landgraaf, aan Hessen-Darmstadt verviel,
gaf Prins Lodewijk van Hessen te kennen, dat hij voornemens was, jaarlijks eenige
zomermaanden aldaar doortebrengen. Men verneemt nu, dat de Koning van Pruissen
het Hom-
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burger slot ter beschikking van dien Prins gesteld heeft. - De officieren van het
gewezen Homburger leger gaan, met enkele uitzonderingen, over in Darmstadtsche
dienst. - Ook te Darmstadt bereidt men eene legerorganisatie voor, in navolging van
de pruissische (landweer, langer diensttijd, geene remplacering enz.) - Men verneemt
uit Baden, dat eerlang de beschuldigingen tegen de leiding van het Bonds-leger in
eene brochure wedersproken zullen worden. Daar ook Prins Alexander van Hessen
in deze zaak betrokken is, ziet men dat stuk, waarschijnlijk onder officiëlen invloed
geschreven, met gespannen verwachting te gemoet.
- Te Keulen heerscht eene plaag van muggen, van de soort, die men daar
‘Schnacken’ noemt. De beet is pijnlijk en veroorzaakt zwelling en zelfs koorts. Vele
inwoners waren genoodzaakt, hunne woningen te verlaten, om zich te onttrekken
aan den last, dien deze insecten teweegbragten. Zij hadden het bijzonder gemunt op
de buurten nabij den Dom.

[4 oktober 1866
Van den Rijn (XIII)]
4 oktober 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 234. Gezien de
eendere datering van 30 september is het onderstaande kennelijk een gedeelte van
de vorige bijdrage, dat men uit plaatsgebrek een dag heeft laten overstaan.

Van den Rijn, 30 September.
Tusschen den Senaat van Hamburg en de pruissische Regering worden, naar men
verzekert, onderhandelingen gevoerd over eene betere afronding van het grondgebied
der genoemde stad. Aan dit laatste zal waarschijnlijk worden toegevoegd het
holsteinsche vlek Wandsbeck, met zijnen naasten omtrek, terwijl Hamburg
daarentegen eenige zich in Holstein uitstrekkende enclaven (de zoogenaamde
boschdorpen) en het aan die stad toekomende gedeelte van het aan de Elbe gelegen
ambt Bergedorf aan Pruissen zal afstaan. Lubeck, 't welk het overige gedeelte van
het ambt en de stad Bergedorf in eigendom bezit, zou zich bereid hebben verklaard
om, tegen eene schadeloosstelling van een millioen mark banco (of 400,000 th.),
dien eigendom aan Pruissen overtedragen.
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[4 oktober 1866
Manifest van De Dageraad]
4 oktober 1866
Manifest aan het Nederlandsche Volk van de Vereeniging de ‘Dageraad’, bij
gelegenheid van haar tienjarig bestaan op den 4den October 1866. Dit uitvoerige
manifest, ondertekend door H.H. Huisman, President, en J.W. Kempff, Secretaris,
is gepubliceerd in het tijdschrift De Dageraad, Drie en twintigste deel, blz. 78-89
d.w.z. in de aflevering van oktober 1866. Het bevat op blz. 86-87 de onderstaande
ontboezeming.
Ofschoon de data van de negen toespraken van Multatuli maar ten dele bekend
zijn, is er geen reden aan de juistheid van dit aantal te twijfelen.
Mocht de vereeniging steeds met innerlijke vreugde de voorwaartsche beweging der
moderne theologie begroeten, toch kan zij voor de predikanten en mannen, die aan
het hoofd dier beweging staan, niet dien eerbied koesteren, als zij wenscht te kunnen
geven; omdat deze tegen beter weten hun synodaal mandaat behouden. Zij beschouwt
veeleer met innerlijken trots, mannen als Pierson, van Vloten en Busken Huet,
moedige helden, uitblinkende door genialiteit en oprechtheid; zij huldigt en waardeert
de grootheid van een Moleschot; de opoffering en volhardenden ijver van haren
vroegeren President, den heer d'Ablaing van Giesenburg, die, door omstandigheden
wel is waar gedrongen werd de Vereeniging, na een negenjarig bestuur, te verlaten,
doch die nog steeds zijne veelzijdige talenten voor de partij der vooruitgang veil
heeft. Zij is doordrongen van het nut aan deze partij bewezen, door den wakkeren
penvoerder en redacteur van het tijdschrift de Dageraad, den heer F. Günst, die elf
jaren onvermoeid gestreden heeft. Zij aanschouwt met geestdrift de manmoedige
trekken van een onzer grootste geniën, den van velen zoo zeer miskenden Multatuli,
wiens welgelijkende buste, door een der leden vervaardigd, in de vergaderingen
prijkt; zij herdenkt zijne belangelooze redevoeringen, in haar midden gehouden,
waarvan de eerste den 13 Augustus 1864 en de laatste den 15 November 1865 plaats
greep, en wier aantal negen bedroegen; zij brengt zich zijne toelichtingen op zijne
Ideën te binnen, en zij beseft ten volle welk een voorwaartsstoot door hem aan den
vooruitgang is toegebracht.!
Al deze groote mannen salut!
Mocht eene zekere partij u verguisen, apostelen der vrije gedachte, wij brengen u
openlijk onze hulde! Uwe namen staan in onze harten gegrifd en uw geest bezielt
ons streven tot ontwikkeling!

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

702

[8 oktober 1866
Brief van Tine aan De Geyter]
* 8 oktober 1866
Brief van Tine aan J. de Geyter. (Nederlandsch Museum, jrg. XX, 1895, blz.
101-103.)
Milaan, den 8n October 66!
Wel Edele Heer!
Sedert drie maanden ben ik met onze twee kinderen te Milaan, waar ik getracht
heb een bestaan te vinden. Met behulp van den Heer Omboni, heb ik Eduard bij een
professor in de kost gedaan, die hem klaar zal maken om van deze maand het examen
te kunnen doen voor de école technique; hij maakt onbegrijpelijke groote vorderingen,
en er bestaat niet de minste vrees dat hij niet toegelaten zal worden; hij spreekt het
Italiaansch met groot gemak.
Ik ben in eene conditie geweest met mijne kleine Nonnie; doch men wilde liever
iemand hebben, die geen klein meisje bij zich had; dat kon ik me begrijpen. Nu heden
ben ik klaar gekomen, mij voor een jaar te engageren op een pensionnat, waar ik als
institutrice en mijne lieve Nonnie als élève zal zijn; dit is nu alles vrij goed, maar 't
ergste is dat ik maar 40 francs in de maand ontvang, en dat ik 35 francs s'maands
voor Nonnie moet geven behalve de boeken enz. Ook leert zij de viool waar zij een
bijzondere aanleg voor heeft; uit consideratie met mijne positie, behoef ik maar twaalf
francs s'maands te geven, en dan zal zij naar 't Conservatorie kunnen gaan wat niets
kost, en waar Artisten geformeerd worden. Zoo gaarne wenschte ik dat zij een talent
er van maakte; aan aanleg ontbreekt het niet.
De gelegenheid om mij werkzaam te stellen op dat school durfde ik niet van de
hand slaan, want met 't naderen van den winter en niets te hebben kon ik niet
risqueren; de moeijelijkheid is nu maar, dat ik primo November naar 't school moet
gaan en dat ik nog zooveel uitgaven voor Nonnie te maken heb; zij moet de
school-uniform hebben en beddegoed meebrengen, en ik weet waarlijk niet hoe er
aan te komen; Hoe hard 't mij ook valt de schijn op mij te laden van onbescheiden
te zijn, heb ik toch de moed verzameld mijn toevlugt tot U te nemen; misschien zou
U mij uit die moeijlijkheid kunnen redden; ik zoude U zoo innig dankbaar zijn, en
dan zoude ik me met alle mogelijke geestkracht op mijne nieuwe betrekking toeleggen.
Ik heb ten minste 't voorregt onze kinderen bij mij te hebben; ik kan de kleine Non
zelve leeren, een geluk dat Dekker ook ontzegd is;
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door de wreede omstandigheden; dat ons lot hard is, behoef ik U niet te zeggen; wat
wij in de laatsten tijd geleden hebben, is onbeschrijflijk. Ik hoop zoo innig dat Dekker
in dit jaar 't zoo ver zal kunnen brengen, dat wij weer zamen zullen zijn; de scheiding
is zoo pijnlijk. 't Schooljaar rekent maar tien maanden: in dien tijd kan veel gebeuren,
daar troost ik me mee; Dekker wil alles aanwenden om onze moeijelijke positie te
verbeteren: zijn hart bloedt, mij bij vreemden in eene conditie te weten; doch waar
geen geld is moet gehandeld worden; ik heb ten minste die troost dat de kinderen
goed leeren. Eduard, die bijna 13 jaar is, mag geen tijd verliezen. Toen ik mij heden
verbond één jaar als Institutrice werkzaam te zijn en niet eens wist hoe ik de kosten
zou bestrijden die er noodzakelijk vereischt worden, - O! geloof mij, j'avais le coeur
gros en ik had geestkracht noodig om mijne tranen te onderdrukken. U kunt dus
begrijpen hoe mijn leed verzacht zou worden, als ik zoo spoedig mogelijk eenige
hulp ontving; beoordeel mij niet ongunstig door dit verzoek; maar voor mijne kinderen
heb ik de moed om hulp te vragen. En ik moet er bijvoegen, Uwe welwillende
sympathie die ik reeds ondervonden heb, doet mij vrijmoediger zijn.!
Mijn adres is tot primo November
Chez Monsieur le professeur G. Omboni
via del Circo 12 1o piano
Italie Milan
't School waar ik naar toe zal gaan, is grootendeels aan mijne zorg toevertrouwd:
dat vind ik wel honorable, maar de inkomsten moesten ook meer zijn; maar in Italia
betaalt men de diensten zeer weinig; 't leven is er ook eenvoudig.
Ik ben verlangend te weten of de boeken van Dekker in Vlaanderen worden gelezen.
Met Hoogachting noem ik mij
E:H: Dekker
baronesse van Wijnbergen.

[9 oktober 1866
Van den Rijn (XIV)]
9 oktober 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 238.

Van den Rijn, 6 October.
Men schrijft uit Kassel: ‘Den 30sten September, den verjaardag der Koningin van
Pruissen, woei de pruissische vlag van alle publieke en
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van zeer weinig particuliere gebouwen. De garde-muziek speelde eenige stukken. In publieke acten enz. zal van nu af het woord: ‘keurvorstelijk’ vervangen worden
door: ‘koninklijk’. - Het schijnt, dat de agnaten van het keurvorstelijk Huis geen deel
hebben genomen aan de overeenkomst, waarbij de Keurvorst geapanageerd is. Men
denkt, dat Pruissen zal voortgaan met de uitbetaling van circa 60,000 th., die hun
volgens een oud familie-verdrag zouden toekomen.’
- Uit Frankfort wordt gemeld, dat aldaar op den 3den dezer de inlijving van
Hannover, Keurhessen en Nassau officiëel is afgekondigd. - Het door het
Frankfurter-Journal gegeven berigt nopens het staken van de instructie tegen het
oproerig landweerbataillon wordt tegengesproken. Men verzekert, dat het onderzoek
in vollen gang is. - Zoowel in de zuidelijke Rijnstreken, als in Westfalen, worden de
landlieden geplaagd door wilde zwijnen. Men is genoodzaakt, groote drijfjagten te
organiseren. - een der onlangs te Keulen ontsnapte militaire veroordeelden is weder
in hechtenis. Hij heeft zich zelven moeten aangeven, daar hij, zijnen voet verstuikt
hebbende, niet vlugten kon. - De aanspraken der Dusseldorpers op een deel der
Munchener galerij schijnen minder gegrond te zijn dan men eerst geloofde. Althans,
zij worden hevig betwist. - Dezer dagen heeft een vreemdeling (men zegt een
Engelschman), gezeten op een tweeraderig wagentje, in de nabijheid van Mainz, een
sneltrein bijgehouden. Hij beweerde, nog sneller te kunnen rijden op een meer gelijken
weg. Het voertuigje verschilde daarin voornamelijk van de bekende velocipeden, dat
de twee raderen niet naast, maar vóór elkander waren geplaatst. Het schijnt, dat het
evenwigt werd behouden door de snelheid. - De gewezen Keurvorst van Hessen is,
gelijk men weet, te Hanau aangekomen. Hij werd, ofschoon 't nacht was, met gejuich
ontvangen. - De troepen van (pruissisch) Hessen, Nassau en Frankfort zullen één
corps uitmaken, en den naam dragen van: Hessische divisie.
- Te Wiesbaden verheugt men zich over het behoud van den schouwburg, die
gezegd wordt, onder de beste van Duitschland te behooren, en welks voortbestaan
onzeker scheen. Die inrigting genoot aan jaarlijksche subsidien: van het Rijk f 25,000,
van de gemeente f 6000, van de speelbank f 50,000 en van den Hertog f5000.- De
voormalige nassausche artillerie is nog altijd in den om-
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trek gekantonneerd. Van de officieren zullen slechts zeer weinige dienst nemen bij
het pruissische leger. De soldaten dragen nu de door Hertog Adolf gestichte
herinneringsmedalje, een bronzen kruis (niet van veroverd geschut vervaardigd), aan
een oranjelint. Weinige begrijpen of billijken de instelling van dit gedenkteeken. De geboortedag der Koningin van Pruissen is officieel gevierd. - Men prijst eenige
maatregelen tot verbetering der communicatie in het Nassausche. Telegraaflijnen,
spoor- en andere wegen zouden sedert de inlijving het voorwerp zijn van naauwkeurig
onderzoek. Ook stelt men zich veel goeds voor van veranderingen in het zoogenaamde
‘Niederlassungsrecht.’ Dit ‘regt’ bestond in allerlei moeijelijkheden, welke men den
arbeider of mingegoeden burger pleegde in den weg te leggen, indien hij zich ergens
vestigen of daar ter plaatse huwen wilde. Hij was verpligt, aanwijzing te doen van
eenig vermogen of van eene vaste bron van bestaan. Velen werd hierdoor het huwelijk
onmogelijk gemaakt. Voortaan zal het voldoende zijn, gezond en tot arbeid bekwaam
te wezen. - Nog altijd lijdt Wiesbaden onder inkwartiering. Men zegt, dat de kazernen
niet behoorlijk waren ingerigt om troepen te ontvangen. Vele burgers beweren, even
zeer gebrek te hebben aan behoorlijke inrigting. Men hoopt nu evenwel, spoedig van
dezen last bevrijd te zijn. - De 500 Nassauers, die nog altijd te Wiesbaden lagen, zijn
dezer dagen naar Weilburg-Dietz afgemarscheerd. - De fraaije kazerne te Biberich
is nu ook door pruissische militairen betrokken. Van het slot aldaar (dat, naar men
verneemt, den Hertog blijft toebehooren) waait nog altijd de nassausche vlag.
- Uit het Darmstadtsche verneemt men, dat aldaar de hoop op het bijeenroepen
der Volksvertegenwoordiging, terstond na het sluiten des vredes, tot nog toe niet
vervuld is. Men vreest integendeel voor ontbinding der Kamers. - Nog altijd liggen
hier vele gewonden, Oostenrijkers en Hessen. Zij worden zorgvuldig verpleegd, en
nu en dan door den Groothertog en Prinses Alice bezocht. - De Groothertog confereert
bijna aanhoudend met generaals en beambten van het ministerie van Oorlog. Men
verwacht, dat eene hervorming van het militaire systeem hiervan het gevolg zijn zal.
Het schijnt, dat er moeijelijkheid bestaat in het vinden van een minister van Oorlog.
Ook zou er een onderzoek worden ingesteld naar vele militaire goederen, die uit
tuighuizen en kazernen verdwenen zijn en welker ge-
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bruik niet of kwalijk geregtvaardigd is. Men hoopt, dat dit onderzoek zich tevens
uitstrekken zal tot de wijze, waarop in den jongsten oorlog de hessische troepen zijn
aangevoerd. Velen meenen, dat dit, onder andere gevolgen, zou kunnen leiden tot
belangrijke besparing in de pensioenen. De hessische bladen wijzen gedurig op een
te dien aanzien te Stuttgart geopenbaard stuk, met welks inhoud men beweert, geheel
en al overeentestemmen. Dat stuk is eene petitie, gerigt aan de wurtembergsche
Afgevaardigden, en van den volgenden inhoud:
‘De vrede is nu gesloten, maar met de terugkeerende krijgslieden heeft zich een
pijnlijk gevoel verbreid onder alle klassen des volks. Deze veldtogt van het 8ste
legercorps, waarbij onze landskinderen bloed en leven offerden, was een dooltogt
zonder plan, zonder kracht, zonder beleid, zonder zamenhang; in één woord, allen
onbegrijpelijk. Tandenknersend moeten onze officieren en soldaten den spot hunner
tegenstanders aanhooren over den zonderlingen terugtogt van onze armee. Wij moeten
het aanhooren, dat zelfs den vijand onze wijze van krijgvoeren onbegrijpelijk
voorkomt; wij moeten het aanhooren, hoe in de beijersche Kamers het wurtembergsche
leger is beschuldigd van bondsbreuk en verraad. Het volk vraagt zich af, of hier
inderdaad aan verraad te denken zij, dan wel aan verregaande onbekwaamheid. een
naauwkeurig onderzoek naar de ware toedragt van zaken, en de openbaarmaking
daarvan, is aller wensch. Men is genoodzaakt tot deze vordering, ten einde de
onzekerheid opteheffen, die op het heden drukt, en den argwaan te doen ophouden,
die alle hoop op eene betere toekomst verlamt. Wij willen den onschuldige onttrokken
zien aan onregtvaardige verdenking, maar den schuldige overgeleverd aan regtvaardige
straf; en dit, tot voldoening van officier en soldaat; tot les en waarschuwing voor het
vervolg; eindelijk, den gewonden en dooden ten zoen. Het is hierom, dat wij eerbiedig
de vrijheid nemen, der Kamer van Afgevaardigden te verzoeken, bij de Regering
aantedringen op naauwkeurig onderzoek van de wijze, waarop het commando over
het 8ste legercorps is gevoerd geworden, en de resultaten daarvan, zonder eenige
terughouding, te willen openbaren.’
- De uitzigten op een redelijken wijnoogst verbeteren met den dag. Men vreesde
het ergste, en hoopt nu op een middelmatigen uitslag.
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[12 oktober 1866
Brief van d'Ablaing aan Akkeringa]
12 oktober 1866
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan A. Akkeringa. Fragment. (Kopieboek
4, blz. 238. M.M.)
De Max Havelaar is nog steeds het eigendom van Van Lennep & de Ruyter. De eerste
heeft mij pertinent geweigerd mij het Copyrecht te verkoopen. Zoo ver ik weet is de
tweede druk niet uitverkocht ten minste ik ontvang altijd van de Ruyter de
Exemplaren, die ik hem aanvraag.

[13 oktober 1866
Van den Rijn (XV)]
13 oktober 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 242.

Van den Rijn, 10 October.
In het Nassausche zijn eenige betrekkingen van hooggeplaatste beambten ingetrokken,
waardoor, naar men beweert, eene besparing plaats vindt van f 36,000 's jaars. - Men
verneemt nu, dat de meeste nassausche officieren, vooral die van de staven, niet in
pruissische dienst zullen overgaan, maar hun pensioen zullen vragen.
- De Mainzer gemeenteraad heeft besloten, zich tot den Koning te wenden met
een verzoek om vergiffenis voor de gevangene landweerlieden van het 32ste regiment.
Als grond wordt aangevoerd het voorbeeldig gedrag dier krijgslieden, zoo lang zij
te Mainz in garnizoen waren. - De vroegere berigten omtrent het bijeenkomen van
commissarissen ter liquidering van Bonds-eigendom schijnen onjuist geweest te zijn.
Men handelt slechts over het overnemen door Pruissen van oostenrijksch eigendom.
De waarde der voorwerpen, die aan het Verbond behoorden, wordt (behalve de
vastigheden) op zes millioen gulden geschat. Hiervan zou dus een evenredig deel
toekomen aan alle landen of provincien, die weleer leden van het Verbond geweest
zijn. - De cholera blijft te Mainz nog altijd aanhouden. Van 123 gevallen waren dezer
dagen 63 doodelijk. Ook te Finthen, te Gonzenheim, en op andere plaatsen in den
omtrek, heerscht nog altijd de epidemie. In laatstgenoemde stad vertoonden zich in
zeven dagen honderd gevallen, waarvan één derde met doodelijk gevolg. - Te Keulen
zijn gedurende de verstreken negen maanden dezes jaars 23,704 stuks slagtvee op
de markt geweest. - Aldaar, en ook elders, heerscht ontevredenheid onder de militaire
geneeskundigen, die
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deelnamen aan den jongsten veldtogt. Men rangschikt hen, blijkens het lint, waaraan
zij het herinneringsteeken moeten dragen, onder de niet-combattanten; en het schijnt,
dat de groote diensten, die de artsen op het slagtveld bewezen, onder het vuur des
vijands, en ook zelfs in de veld-lazareths, dien officieren aanspraak geven zouden
op erkenning hunner zeer werkdadige deelname aan den oorlog. - Bij het bespreken
eener brochure van den hoogl. Schulze, te Breslau, dringt de Volks-Zeitung aan op
inmenging van Pruissen in de belangen der duitsche onderdanen van Oostenrijk, die,
volgens dat blad, niet mogen worden overgelaten aan het gevaar van door half- of
niet-beschaafde volksstammen onderdrukt te worden. Ook elders openbaart zich
zekere neiging om de oostenrijksche Duitschers te doen voorkomen als ongelukkige,
‘stamverwante’, naar redding uitziende broeders. - Het pruissische handelsministerie
heeft alle vroegere Tolverbond-Staten (ook bezuiden den Main) uitgenoodigd,
commissarissen naar Berlijn te zenden, om te beraden over gezamenlijke deelname
aan de tentoonstelling te Parijs.
- Vijftien dorpsburgemeesters uit den omtrek van Hanau hebben bij den onttroonden
Keurvorst van Hessen hunne opwachting gemaakt, en zijn door ‘den ouden heer’
(aldus drukken de Hanauer bladen zich uit) vriendelijk ontvangen. - Er is te Kassei
eene brochure verschenen van den hoogl. Heppe, te Marburg, waarin betoogd wordt,
dat de ondergang des keurhessischen Staats een gevolg is, niet van pruissische
veroveringszucht of van pruissische overmagt, maar alleen van eigen wanbestuur.
Daarbij worden velerlei grieven behandeld, die (volgens den schrijver) reeds sedert
drie geslachten het keurhessische Vorstenhuis maakten tot eene plaag des volks en
tot een voorwerp van afschuw in Europa. - Het schijnt, dat de afkondiging der inlijving
te Kassel met een weinig minder onverschilligheid is opgenomen dan te Wiesbaden
en te Frankfort.
- De senator Muller, van Frankfort, die te Berlijn in het belang zijner vaderstad
werkzaam was, is teruggekeerd. Omtrent den uitslag zijner bemoeijingen is niets
zekers bekend. - Aan de senatoren von Bernus en Speltz, die den eed van trouw aan
Pruissen niet hebben willen afleggen, is het tractement over 't verstreken kwartaal
niet uitbetaald. De twee heeren hebben nu, naar men verneemt, besloten, hiertegen
eene klagt intedienen bij de regtbank der ‘vrije stad’ Frankfort. Op gelijke wijze
verwacht men een proces (of eene poging
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daartoe) van de eigenaars der geschorste Neue Frankfurter-Zeitung, die, naar beweerd
wordt, 200,000 th. schadeloosstelling zouden vorderen. Het bedoelde blad was
namelijk kort vóór den intogt der Pruissen het eigendom geworden van een
americaansch burger, die dan ook zijne drukkerij door het uithangen der
americaansche vlag heeft getracht te beschermen tegen de maatregelen, welke alom
door het pruissische commando werden toegepast. Men begrijpt echter niet, hoe het
mogelijk wezen zal, zaken aanhangig te maken voor de regtbank van een Staat, die
vernietigd is. - De Main-Zeitung, een pas opgerigt blad, brengt het denkbeeld ter
spraak om Frankfort door het oprigten eener academie schadeloostestellen voor de
geleden verliezen.
- Het Frankfurter-Journal bevat eene wederlegging van de meening, dezer dagen
te berde gebragt door het journal du Haut-Rhin, dat de Elzas een oorspronkelijk
fransch gewest wezen zou. Volgens eerstgenoemd blad, zou de dwaling der
Straatsburger courant voortvloeijen uit verwarring der begrippen: fransch en frankisch.
‘Frankisch is duitsch, in tegenstelling van gallisch en romeinsch (zegt het blad); dat
had de schrijver, en hadden de fransche schoolknapen, die hem napraten, uit goede
fransche geschiedschrijvers kunnen leeren. Dat echter, toen de frankische magt zich
splitste en er een west-frankisch Rijk ontstond (het tegenwoordige Frankrijk), de
Elzas, Lotharingen en bovendien de geheele linker Rijn-oever tot in het
oost-frankische of duitsche Rijk bleven behooren, en dat in het bijzonder de Elzas
noch door het verdrag van Verdun, noch bij eenige andere gelegenheid, tot het
west-frankische of fransche Rijk gerekend werd, dat weet bij ons iedere schoolknaap;
en ook elke Franschman kan het weten, indien hij wat leeren wil. Daar echter de
schrijver ook iets van Karel den Kale schijnt gehoord te hebben, zoo willen wij hem
zeggen, dat juist deze (de eerste west-frankische of fransche Koning) met zijne
Galliërs bij Andernach, in het jaar 876, toen hij belust was op den linker-Rijn-oever,
niets dan bloedige koppen gehaald heeft; waarom dan ook zijne opvolgers zich deze
denkbeelden eenige eeuwen lang uit het hoofd hebben moeten zetten’.
- Te Baden is een vlugschrift verschenen, dat, volgens den titel, de beschuldigingen
ontzenuwt, welke tegen de leiding van het badensche contingent waren ingebragt.
Velen zijn van meening, dat dit stuk niet bevat wat de titel toezegt, en dat Prins
Willem van Baden,
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of zijne lastgevers, nog altijd behoefte blijven hebben aan eene meer afdoende
verdediging. De schrijver van de aanklagt (‘Het Badensch Verraad’, enz.) schijnt in
de gelegenheid geweest te zijn, gebruik te maken van zeer goede bronnen. Hij geeft
depeches, orders enz., meestal tekstueel; en uit een en ander schijnt te blijken, dat
de Pruissen in hunnen strijd tegen het Bondsleger geheel andere wapenen te hunner
beschikking hadden dan naaldgeweer en getrokken geschut.

[16 oktober 1866
Brief van Huet aan Multatuli]
* 16 oktober 1866
Brief van Cd. Busken Huet aan Multatuli. Afschrift Mimi. (M.M.) politieke stormen:
gedoeld wordt op het feit dat Willem III de Tweede Kamer ontbonden had na een
motie van afkeuring wegens de benoeming van de minister van koloniën, Mr. P.
Mijer, tot gouverneur-generaal.
Bloemendaal, 16 Oct. 66
Waarde Heer,
Kunt gij en wilt gij, niet à raison van f 50 's maands, maar à raison van f 25, u voor
vast verbinden aan de H. Courant? Ziedaar eene vraag die ik, na de vroeger bedongen
en zoo veel beter voorloopige konditiën, schromen zou tot u te rigten, indien het
binnen de grenzen van mijn vermogen was in deze zaak iets anders te zijn als een
overbrenger van propositien. Men is ingenomen met uw werk; men stelt de moeite,
die gij u geeft, op prijs; doch men is tevens van oordeel, dat eene vaste verbindtenis
tegen een honorarium van fl. 600 's jaars de begrooting der courant te zeer bezwaren
zou. Wat dunkt U?
Hiernevens fl. 50 over de maand 15 Sept. - 15 October. Die van 15 Oct. - 15 Nov.
zal insgelijks met f50 gehonoreerd worden; en het nieuwe accoord zou, indien gij
het aanneemt, ingaan met den laatstgenoemden dag.
De H. Courant heeft met 1o Oct., gelijk gij bemerkt zult hebben, eene aanzienlijke
wijziging ondergaan. Vooralsnog spruit daaruit voor mij geene vermeerdering van
bezigheden voort. Ons gaat het best. Met name de politieke stormen deren ons niet.
Ontbinding of geene ontbinding? Eene nieuwe kamer of de oude? Wij vreezen niets
en wenschen niets.
En hoe luiden de tijdingen uit Milaan?
Ontvang onze hartelijke groeten, en geloof mij
den uwen
Cd. BH.
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[18 oktober 1866
Brief van d'Ablaing aan Toussaint Bokma]
18 oktober 1866
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Toussaint Bokma te Sneek.
Fragment. (Kopieboek 4, blz. 245. M.M.)
Amice
Het portrait van Multatuli dd 12 ll. aangevraagd ligt ter uwer dispositie, doch ik
heb op het oogenblik geen een rol om het te expedieeren. Ook van U verwacht ik er
nog altijd een terug. Er liggen nog meer Portretten gereed die ik om dezelfde reden
niet verzenden kan.
Voor zoo ver ik weet heeft Van Vloten mondeling, misschien schriftelijk de
sympathie voor Dekker trachten op te wekken doch nooit een circulaire gelanceerd.
1o Julij is Mevr. Dekker met hare kinderen naar Milaan vertrokken na 3 m. bij mij
te hebben gelogeerd. Ik heb tot heden nog geen letter schrift zelfs geen groet van
haar ontvangen. Dekker zelf is mij nog altijd antwoord schuldig op den brief waarbij
ik hem kennis gaf dat ik zijn vrouw aan wie hij zich onttrokken en die bij mij een
schuilplaats gezocht had in mijn huis had opgenomen. Wel vernam ik acht dagen na
dit schrijven, dat Dekker aan iemand mij toevalligerwijs bekend geld vroeg omdat
zijn uitgever zijn vrouw op straat wilde smijten.
Niemand van wien niet meer is te halen, zelfs niet zijn nichtje dat aan hem geofferd
heeft al wat zij bezat ontving sedert Julij eenig berigt van hem. Het schijnt dat hij
nog altijd in Coblenz zit. Ik heb zoo volop van de familie Dekker, dat ik zelfs gaarne
zijne werken met het kopijrecht daarvan aan een ander zou willen overdoen, om maar
niet meer noodig te hebben met hem in aanraking te komen.

[19 oktober 1866
Brief van Multatuli aan Huet]
19 oktober 1866
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Coblenz 19 October 66
Waarde Heer Huet, Ik dank U voor de f 50. Wat het nieuwe voorstel aangaat, moet
ik bekennen dat de vermindering my wel heel erg contrarieert, maar dat ik zelf f 50
veel te veel vond, en zelfs met f 25 my hoog betaald acht. De vraag is niet, wat ik
zou noodig hebben,
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maar wat eene Courant voor zulke berigtjes geven kan, en dus moet ik wel te vreden
wezen. Ik neem dus het aanbod om my voor vast te verbinden met dankbaarheid aan,
en zal myn best doen myn bulletintjes zoo weinig onbelangryk te maken, als maar
eenigzins mogelyk is. Wilt ge my terstond waarschuwen als ge iets daarin wenscht
veranderd te zien?
Het honorarium tot 15 Novr op den ouden voet, is meer dan fatsoenlyk. Ik ben er
verlegen meê. En toch heb ik nu een verzoek. Gy hadt de goedheid my de nummers
te zenden, waarin myn geschryf was opgenomen. Ik dank U daarvoor heel instantelyk,
want die Couranten (zes in de maand, ongeveer) bragten my 't eenige nieuws wat ik
van Holland hoorde. Toch bezwaarde my het door U (of door de H. Ct) uitgegeven
porto- en zegelgeld. Als de betaling van f 50. - had kunnen voortgaan, zou ik gaarne
daarvan de kosten der Courant hebben willen laten aftrekken. Nu kan ik dat moeielijk
dragen, en toch wilde ik de Courant zoo gaarne dagelyks ontvangen. Als ik nu in de
meening was, dat f 25 schraal was ter betaling van myn berigtjes, zou ik verzoeken
om de Courant gratis bovendien. Daar zie ik nu tegen op, en laat het dus over aan
Uw oordeel, of dat verzoek indiscreet wezen zou. Als ge er echter om vraagt, laat
dan SVP niet gissen dat ik het doe om de betaling van f 25 te verhoogen, want ik
blyf er by, dat die hoog genoeg is, ja te hoog nog. Ik weet weinig nieuws uit Holland! Ja, maar 't weinige dat ik er van hoor, maakt
my verdrietig. Komt het dan niemand in den zin er op te wyzen, dat alles wat er nu
gaande is, een gevolg is van de toestanden waarop ik voor jaren gewezen heb?
‘Verrotting’ ‘bedorven atmosfeer’ &c, zyn nu woorden aan de orde van den dag.
Toen ik 't zei, werd ik gesmaad. Myn vrouw en kindren zwerven. Ikzelf leef
kommerlyk. Is dat billyk? Och ik ben verdrietig.
Myn vrouw zal nu over weinig dagen onderwys gaan geven op een school, waar
de kleine meid met haar woont. Na aftrek van 't pension der kleine, ontvangt myn
vrouw nu fr 5. in de maand. (fr 40-fr 35) 't Is bitter. En dat zy daar op haar ouden
dag moet gaan les geven op een school! Enfin!
Ik kan niet goed schryven, wyl myn oogen me zeer doen. Als dat niet betert, ziet
het er slim uit. Ik heb den nieuwen Gouv. Generaal geschreven, om my weer in dienst
te nemen. Dan zouden myn vrouw en kinderen brood hebben. Hy heeft my niet
geantwoord.
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Zou het ook mogelyk zyn, dat de Haarlemmer andere berigten kon gebruiken, liefst
dagelyks, uit PARYS? Ik wilde gaarne daarheen, en zou dan myn familie by my nemen.
Ja, als ik maar zeker was van f 100 smaands. Een dagelyksch berigt uit Parys zou
wel iets interessanter kunnen zyn, denk ik, dan hier van den ryn. Maar ik begryp dat
de Courant gebonden is aan hare begrooting.
Ik dank U wel voor al uw vriendelyke bemoeijenissen. Wat hebt ge een last van
my! Groet uwe vrouw zeer vriendelyk en geloof my
t a.v
Douwes Dekker
Als het verzoek om de Courant indiscreet is, doe het dan niet. Adieu.

[20 oktober 1866
Van den Rijn (XVI)]
20 oktober 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 248.

Van den Rijn, 16 October.
Men meldt uit Frankfort: ‘Het schijnt onzen burgemeester dr. Muller gelukt te zijn,
te Berlijn een einde te maken aan de onzekerheid omtrent de hangende vraagpunten.
Er is nu formeel afstand gedaan van de vroeger geëischte 20 millioen, en men
verzekert, dat de reeds betaalde 6 millioen uitsluitend in het belang der stad zullen
besteed worden. Wel is er niet getreden in de zoo vurig gewenschte vrijstelling van
verpligte krijgsdienst; doch er zal eerst een aanvang worden gemaakt met de
dienstpligtigen, die in 1850 geboren zijn. Men hoopt, dat de arbeid, die nu aan
bruggen, waterleiding enz. zal moeten geschieden, spoedig zal kunnen beginnen, en
dat ook de levering van benoodigdheden weldra moge plaats hebben; want na de
treurige gebeurtenissen, die wij beleefden, is er behoefte aan opbeuring en vertier.
De munt, nu in het bezit van den nieuwen pruissischen stempel, zal eerstdaags ook
weder beginnen te werken, en men verwacht hiervan mede eenig goeds, daar vele
familien gedurende de schorsing der werkzaamheden in die inrigting broodeloos
waren.’ - De Main-Zeitung steekt den draak met de Frankfurter klagten, en vergelijkt
de organen dier stad met ‘eene bedel vrouw met vijf hulpelooze, éénjarige kinderen.’
‘Het wordt tijd (zegt dat blad), eindelijk optehouden met dat laf gejammer. De vrijheid,
waarop de Frankforter burgers boogden, was voor een groot deel denkbeeldig, en al
ware dit zoo niet, er is hooger doel te bereiken dan de bevre-
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diging van kleinsteedschen burgertrots. Frankfort moet, even als elke andere stad,
zijnen steen bijdragen tot de oprigting van het groote gebouw der duitsche vrijheid.
Dat beduidt iets meer dan de hersenschimmen van bekrompen kramergeest. Wij
wenschen hun, die nog altijd wachten op herstel van den ouden toestand, een taai
geduld, en zien niet in, van waar de hulp komen zou, die daartoe noodig is.’ Dit
laatste doelt op zeker correspondentieartikel in de Hessische-Zeitung, waar de
Frankforter schrijver zegt: ‘Gij kunt onze vlag neêrhalen en pruissische vlaggen
daarvoor in de plaats hijschen; gij kunt onze adelaars vernietigen en doen vervangen
door de uwen; ons zelf maakt gij nooit tot Pruissen. Wij blijven wat wij waren, en
wachten op verlossing.’
- Uit het Nassausche wordt geschreven, dat de geestelijken bevel hebben bekomen,
het kerkgebed voor Hertog Adolf achterwege te laten. Omtrent het bidden voor den
tegenwoordigen Vorst zullen nadere voorschriften worden gegeven. - De
Kurhaus-directie te Wiesbaden heeft weder verschillende sommen geschonken aan
godsdienstige of liefdadige inrigtingen, onder anderen 1000 fl. voor het bouwen van
een toren op de katholieke kerk, 500 fl voor de nassausche invaliden, en 200 fl. voor
de ‘dienstmaagden Christi’. Daar er tot het aannemen van zulke geschenken
toestemming noodig is van hoogerhand, maken sommigen hieruit op, dat de speelbank
zal blijven bestaan, daar anders het bestuur niet dulden zou, dat zij voortging zich
op die wijze populair te maken. - Den 18den October zal te Weilburg eene bijeenkomst
plaats hebben der ‘Evangelische Conferenzen’ uit de beide Hessen en Nassau. Het
programma van den dag bevat de volgende punten: 1o Voordragt over de staatkundige
gebeurtenissen dezes jaars, in verband met het protestantismus. 2o Discussie over
dat onderwerp. 3o Onderzoek naar de oorzaken van den achteruitgang der studie van
de theologie.
- Te Giessen, in het Oberhessische, schijnt men zeer ontevreden te zijn over de
blijkbaar opzettelijke tegenwerking, welke de universiteit ondervindt van de
groothertogelijke Regering. Professor Wasserschleben (volgens den berigtgever,
eene juridische capaciteit) was benoemd tot rector-magnificus, en die keus is te
Darmstadt te niet gedaan. ‘Sedert langen tijd (schrijft men uit Giessen) worden er
geene professoren meer benoemd; op het oogenblik bestaan er zeven vacaturen. een
jeugdig philoloog moest onlangs, om te doctoreren,
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naar Marburg gaan, wijl hij hier niet kon worden geëxamineerd. Het is duidelijk, dat
de Regering, die de academie niet op eens kan opheffen, omdat zij daarin wordt
verhinderd door velerlei verbindtenissen, stichtingen, enz., zich ten doel stelt, haar
te laten wegkwijnen. De hoogl. Wasserschleben zal vertrekken, indien hij niet hersteld
wordt in zijne gekrenkte eer, en ook de andere professoren zullen gebruik maken
van de eerste gelegenheid, om eene universiteit te verlaten, die door de Landsregering
zoo stiefmoederlijk wordt behandeld.’ - Men verneemt van goederhand, dat het
Mainzer adres om kwijtschelding of verligting van straf voor de oproerige
landweerlieden te Berlijn zeer gunstig is opgenomen. Zelfs zouden er reeds eenige
van de minst schuldigen in vrijheid zijn gesteld. - Tusschen Geisenheim en Rudesheim
zal, indien de waterstand het toelaat, eerlang worden begonnen aan het bevestigen
van den Rijnoever. Het vlotzand werkte nadeelig op de scheepvaart, en het was tot
nu toe onmogelijk, daarin eenige verbetering te brengen, daar alle pogingen afstuitten
op den onwil van Hessen en Nassau. ‘Die Regeringen (zegt een Mainzer blad) schoven
een grendel voor het verkeer.’
- Schmalkalden behoorde voor een gedeelte tot Keurhessen, en schijnt nu, met
uitzondering van de woudstreken, die aan Saksen-Gotha ‘gegeven’ zijn, pruissisch
gebied te zijn geworden. Over deze scheiding wordt zeer geklaagd. De bevolking
namelijk, 30,000 zielen sterk, schijnt geene, of weinig andere bronnen van bestaan
te hebben, dan het boschwezen; zoodat, volgens eene correspondentie uit die streek,
de bewoners nu slechts de keus hebben tusschen bedelen en wilddieverij. ‘Indien
men onze bosschen, ons leven, aan Gotha wilde wegschenken (gaat die
correspondentie voort), dan had men de geheele provincie moeten overgeven; want,
ons van onze heerlijke wouden te berooven, en daarna ons naakt en bloot nedertezetten
in de pruissische Monarchie, is wat al te erg. Onzen gewezen Keurvorst, die rijk
genoeg was, geeft men een meer dan voldoend jaargeld, en ons ontneemt men het
eenige, waarvan wij zouden kunnen bestaan. Men begrijpt, dat de zwart-witte vaan
ons eene treurvlag is. Er wordt verhaald, dat de pruissische gevolmagtigde, bij de
behandeling dezer zaak, Gotha heeft willen overhalen, bij en met de bosschen, ook
de arme bevolking overtenemen, en daarbij zou gebruikt hebben de uitdrukking: Wie
't vleesch begeert, moet de
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beenderen daarbij nemen. Toch schijnt het vleesch alleen geleverd te zijn.’ - De
vroegere keurvorstelijke ministerien behouden voorloopig hunnen werkkring, onder
de benaming van: ‘Afdeelingen der koninklijke administratie van Keurhessen’, en
staan onder het gezag van den regerings-president von Möller.
- De Rijnprovincie zal voortaan, ten gevolge harer uitbreiding, worden verdeeld
in twee opperpresidentschappen, welker zetels zullen gevestigd zijn te Dusseldorp
en te Coblenz. - Men verhaalt, dat zekere burgemeester in een landstadje,
aanschrijving bekomen hebbende tot opzending van een dertigtal valsche
thalerstukken, welke dienen moesten als corpora delicti in eene zaak van
valschemunterij, gemeend heeft, zich van dien last te kunnen kwijten door het
overmaken van het gevraagde bedrag in een postwissel. - Uit velerlei kenteekenen,
waaronder voornamelijk behooren het zuidwaarts trekken van groote zwermen wilde
ganzen en zwanen, meenen sommigen een vroegen en strengen winter te moeten
voorspellen.
- Het heeft in eenige kringen verwondering gebaard, dat er in het koninklijk patent,
waarbij Hannover en Keurhessen worden in bezit genomen, afzonderlijk melding
wordt gemaakt van de bestanddeelen, welke die landen uitmaakten, ‘ten einde de
namen daarvan toetevoegen aan den koninklijken titel.’ Dat dit ten opzigte van
Nassau niet geschied is, zou, volgens de Kreuz-Zeitung, een gevolg zijn der bijzondere
wijze, waarop dat kleine land was zamengesteld. ‘Nassau was (volgens die courant)
een willekeurig conglomeraat, vroeger behoorende tot allerlei gebied, welks
verschillende deelen dan ook geenszins verbonden zijn door gemeenschappelijke
traditien of geschiedenis. Niet minder dan vier Keurstaten (Mainz, Keulen, Trier en
Palts), de Graafschappen Sayn en Katzenellenbogen, met nog vele andere vroegere
souvereiniteiten, leverden, met een weinig oorspronkelijk nassausch gebied, de stof
tot het nu van de kaart verdwenen Hertogdom.’ Men begrijpt deze verklaring van de
Kreuz-Zeitung niet, daar juist dezelfde omstandigheden aanleiding schijnen gegeven
te hebben tot de menigte titels, die, door de inlijving van Hannover en Hessen, zullen
worden toegevoegd aan het pruissische Koningschap.
- Men berekent, dat Pruissen thans eene oppervlakte beslaat van 6246 vierk. mijlen
(vroeger 5122¼). Het getal inwoners bedraagt nu
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23,425,221. Van de onlangs geannexeerde onderdanen belijden 3,335,000 de
protestantsche en 885,000 de katholieke godsdienst. Hierbij zijn echter nog niet
gerekend de katholieken uit Sleeswijk-Holstein, wier getal nog niet vastgesteld schijnt
te zijn. 21½ millioen pruissische onderdanen zijn Duitschers. - Van vele kanten is
men in de weer om, onder andere middelen, ook hierdoor het amalgameren der
nieuw-ingelijfde landen gemakkelijk te maken, dat de Koning van Pruissen den titel
aanneme van Duitsch Keizer. Vooral in het Zuiden meent men door zoodanig middel
de tegenwoordige moeijelijkheden uit den weg te kunnen ruimen. Anderen evenwel
noemen dat pogen eene historische ketterij.

[23 oktober 1866
Van den Rijn (XVII)]
23 oktober 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 250.

Van den Rijn, 21 October.
De pogingen tot het aanleggen van een spoorweg, regtstreeks van Keulen naar
Westfalen en Kassel, waaraan sedert lang erkende behoefte bestond, leden gedurig
schipbreuk op den onwil van den Keurvorst. Daar nu de heer von Möller,
regeringspresident der Rijnprovincie, administrateur is van het gewezen
Keurvorstendom, twijfelt men niet aan de eindelijke uitvoering van dat plan. - De
tentoonstelling van gevogelte te Keulen wordt druk bezocht. Prinses Karel van
Pruissen heeft een prijs behaald voor acht paar schoone duiven. Er zijn voor sommige
duivensoorten hooge prijzen betaald, als 11, 12 en 15 th. voor engelsche witte kroppers
en fransche bagadetten. Twaalf paar duiven uit Parijs haalden 1000 francs, ja zelfs
verneemt men, dat er 30 th. voor het paar besteed is. Er zijn kippen verkocht voor
16 th. het paar. - De cholera maakt te Keulen nog altijd slagtoffers. Men telt 5 à 7
sterfgevallen daags, en er zijn, van stadswege, voortdurend twee geneesheeren ter
beschikking.
- Men schrijft uit het Nassausche: ‘Te Wiesbaden is met een officieel diner, in het
hôtel de Vier Jaargetijden, de inlijving van het Hertogdom gevierd. De civile
gouverneur von Patow bragt bij die gelegenheid een feestdronk uit, welken hij besloot
met een driewerf herhaald: “leve de Koning!” waarmede alle aanwezigen instemden.
De niet-instemmers schijnen niet genoodigd geweest te zijn. Hoewel, volgens het
feestprogramma, geene verdere toasten zouden
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worden uitgesproken, nam toch de gewezen chef van het voormalige nassausche
ministerie, de heer Hergenhahn het woord, om te wijzen op de voordeden, die het
land zou genieten onder het bestuur van een Vorst, “zoo bijzonder uitmuntende in
zachtmoedigheid en regtvaardigheid als de Koning van Pruissen.” Wel was, volgens
dien redenaar, het herdenken aan de vorige dynastie niet volstrekt berispelijk; maar
de hoofdzaak moest altijd blijven: hooge ingenomenheid met den tegenwoordigen
toestand; en hij stelde voor, dat gevoel te uiten door een luidruchtig “hoog” op het
nieuwe vaderland. Daarmede was het officieel gedeelte der feestviering afgeloopen.
De busten van den Koning en de Koningin, benevens een adelaar, zwevende boven
eene opgaande zon, versierden de zaal.’ - Nog altijd worden de burgers te Wiesbaden
geplaagd met inkwartiering. Wel is waar plaatst men nu in ieder huis slechts één
man, en zondert daarvan de in huur bewoonde huizen uit; doch men had gehoopt,
van dit kwaad sedert lang geheel bevrijd te zijn. Ook zijn niet juist altijd zij, die hun
eigen huis bewonen, de gegoedsten.

[24 oktober 1866
Van den Rijn (XVIII)
24 oktober 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 251.
Daar deze bijdrage een eendere datum draagt als de korte vorige, zullen ze samen
behoren tot éen inzending.
slag bij Leipzig: op 16-19 oktober 1813 dwong een bijna tweevoudige overmacht
van oostenrijkse, pruisische en russische troepen Napoleon de stad Leipzig prijs te
geven en zich terug te trekken tot achter de Rijn.
roodwitte linten: de kleuren van Oostenrijk.

Van den Rijn, 21 October.
Het baart in zekere kringen nogal opzien, dat Prins Maurits van Hanau, vroeger
majoor à la suite bij het leger van Keurhessen, in dien rang is overgegaan bij het
leger, dat zijns vaders land innam.
- De leden der Rijnsche ridderschap hebben te Coblenz eene conferentie gehouden.
- Prins Willem van Wied is aangesteld als tweede luitenant bij het pruissische
grenadiers-regiment Koningin Augusta. - Te Keulen heeft een groot volksfeest plaats
gehad ter viering der verjaring van den slag bij Leipzig, op 18 October, tevens den
geboortedag van den Kroonprins.
Er worden in de Rijnprovincie gelden ingezameld tot oprigting van
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een seminarium voor joodsche geestelijken. - De nieuwe spoorweg tusschen
Heidelberg en Würzburg is den 15den dezer ingewijd met een goed gelukten proeftogt.
- Volgens de Rheinische-Zeitung, heeft de heer Bresgen, Afgevaardigde van
Ahrweiler, zich in eene vergadering van kiezers verantwoord wegens de door hem
bij onderscheidene gelegenheden uitgebragte stemmen. Er werd besloten, hem den
dank zijner kiezers te betuigen, en hem hun vertrouwen toetezeggen. - De bekende
Afgevaardigde Harkort roept de bewoners der Rijnstreken op tot het stichten eener
groote Noordzeevisscherij. Hij zegt, dat dit een natuurlijk en pligtmatig gevolg is
van Pruissens uitbreiding aan de zeekust. - De militairen te Trier hebben verlof
bekomen, op straat te rooken, en den baard te laten groeijen naar verkiezing. Alleen
het dragen van een kinbaard, zonder meer, is verboden. - Naar men verneemt, zal er
in het begin des volgenden jaars een aanvang worden gemaakt met den spoorweg
Mainz-Alzey-Bingen. - Er heerscht groote levendigheid tusschen Trier en Frankrijk,
langs het Saar-kanaal. Er worden langs dien weg maandelijks 200 à 250 kolenschepen
geëxpedieerd, die ½ à ¼ millioen centenaars kolen naar het zuiden van Frankrijk
vervoeren. - Te Trier is men bezig met het vervaardigen eener machine, die het voor
de locomotiven benoodigde water uit de Moezel naar het spoorstation zal opwerken.
Dit heeft nogal bezwaren in. - In de omstreken dier stad doen zich de gevolgen
gevoelen van de in Holland en Belgie geheerscht hebbende veeziekte, en wel door
eene zeer merkbare vermeerdering van den uitvoer van runderen naar die landen,
waardoor dan ook de prijs van het vleesch gedurig stijgt. De landhuishoudkunde
zoekt haar heil hoe langer hoe meer in de veeteelt, daar de graanbouw weinig winst
afwerpt, en de consumtie van vleesch allerwegen schijnt toetenemen.
- Men schrijft uit Birkenfeld: ‘De arbeid in agaatwerken neemt in den omtrek
dermate toe, dat daarvan omstreeks voor 1½ millioen th. wordt uitgevoerd. Deze
industrie heeft onder anderen ook daardoor eene groote uitbreiding erlangd, dat men
sedert eenige jaren begonnen is, ook andere half-edelsteenen (chalcedoon,
boheemschen steen, enz.) te slijpen, te bearbeiden tot doozen, lustres, schotels,
toilet-artikelen, enz. Hierbij komt nog, dat men sedert eenige jaren door chemische
middelen aan den agaat allerlei kleuren weet te geven.’
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- De gewezen Landgraaf van Hessen-Homburg bezat eene vrij belangrijke verzameling
schilderijen, oudheden, documenten, enz. Bij familieverdrag van 7 Julij 1864 was
bepaald, dat dit museum (grootendeels op Homburg betrekking hebbende, en door
Homburgsch geld bijeengebragt) bij voortduring blijven zou op de plaats, die sedert
300 jaren de residentie der landgrafelijke familie geweest was. In verband met die
bepaling, en in zekeren zin als vergoeding, zou dan het ambt Meisenheim, dat niet
in het hessische erfregt begrepen was, na den dood van den Landgraaf in de
Darmstadtsche familie overgaan. Nu echter is Meisenheim pruissisch geworden, en
het Homburgsche museum gaat naar Darmstadt. Dit is onbillijk, zegt men, en de
Homburgers protesteren.
- Volgens berigten uit Frankfort, zullen de zittingen der commissie tot liquidering
van Bondseigendom weldra een aanvang nemen. Het voorzitterschap wordt bekleed
door een pruissisch gevolmagtigde; de secretaris der commissie is een Oostenrijker.
Die zaak zal waarschijnlijk 2 à 3 maanden duren. - Men spreekt van beraadslagingen
tusschen aanzienlijke inwoners dezer stad en den pruissischen minister van Financien
von der Heydt, over groote plannen op financieel gebied. - ‘Sic tempora mutantur,’
zegt een Frankforter blad, en wijst er op, hoe, 50 jaren geleden, de burgers de
herstelling vierden hunner onafhankelijkheid, met illuminatien, vuurwerk en
toespraken. ‘Wat al eeden werden toen gezworen (aldus gaat dat blad voort), eeden
op de Constitutie onzer vrije stad; wat al beloften, wat al redevoeringen in die dagen!
Voorzeker staan vele toen gesproken woorden opgeteekend in de gedenkrollen der
geschiedenis; maar, thans die woorden te herhalen, zou zweem en naar hoogverraad.’
Aan demonstratien van aanhankelijkheid aan den vorigen toestand ontbreekt het
overigens niet. Vele dames dragen roodwitte linten, strikken en kapsels. Een
politie-agent, opmerkzaam gemaakt wordende op de strekking dier kleuren, betuigde,
geen last te hebben, zich daarmede intelaten. Het schijnt dus, dat men van plan is,
die manifestatien te laten overlijden aan gebrek aan tegenstand. - Men verneemt, dat
de gewezen Vorsten van Hessen, Nassau en Hannover het voornemen hebben, zich
te Frankfort te vestigen; althans, er worden onderhandelingen gevoerd over den
aankoop van woningen, voor hen bestemd. De Keurvorst zou voorloopig het huis
gehuurd hebben van den gewezen pruissischen gezant von Savigny.

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

721
De Koning van Hannover zou het paleis betrekken, waarin het Duitsch-Verbond
zijne zittingen hield, en dat den vorst van Turn en Taxis toebehoort. Die prins had
voor dat gebouw een zeer hoogen prijs gevorderd van Pruissen, dat het wilde
aankoopen. De gewezen Koning heeft zich verbonden tot behoorlijk onderhoud, en
betaalt overigens geene huur. Dit waren ook de voorwaarden, waarop het gebouw
door het Verbond werd gebruikt. Het huis, hetwelk de gewezen Hertog van Nassau
denkt te betrekken, behoorde vroeger der eerste gemalin van den hessischen
Keurvorst.‘Alzoo (zegt een Frankforter blad) zal onze stad, na het verliezen harer
vrijheid, het toevlugtsoord worden van de Vorsten, die hunne kroonen verloren in
dezelfden storm, welke een einde maakte aan ons 300 jarig onafhankelijk bestaan.’

[29 oktober 1866
Brief van Tine aan De Geyter]
* 29 oktober 1866
Brief van Tine aan J. de Geyter. (Nederlandsch Museum, jrg. XX, 1895, blz.
103-104.)
Milaan, 29 October 66
Wel Edele Heer!
Ik haast mij U te melden dat ik ontvangen heb de som van 140 francs (en billets
de Belgique) en hoewel ze uit Rotterdam verzonden waren, begreep ik voort, wie de
vriendelijke gever was. Ontvang, waarde Heer de Geyter, mijnen innigen opregten
dank.
Den 2den November ga ik naar 't college met mijne lieve Nonnie; ik heb ze dan
toch bij mij, een geluk dat Dekker helaas! al lang heeft gemisd. Ik ga met moed en
een beetje philosophie de betrekking aanvaren, en dank zij Uwe hulp met vrij wat
minder zorg dan ik mij voorgesteld had. Eduard is goed door zijne examens gekomen,
en zal 5 November naar de technique school gaan: hij heeft lust om ingénieur te
worden.
Nogmaals mijnen hartelijken dank, ontvang mijne welgemeende en dankbare
groeten en geloof mij met de meeste achting
E:H: Douwes Dekker
Baronnesse van Wijnbergen
mijn adres
Collegio femminile
Le Comte-Vigo
via di Bugabella No. 5 Milan
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[30 oktober 1866
Van den Rijn (XIX)
30 oktober 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 256.

Van den Rijn, 26 October.
Uit Rijnhessen wordt aan de Mainzer-Zeitung geschreven: ‘Met schrik vernemen
wij, dat weder, even als in 1848, zekere toenadering plaats vindt tusschen rooden en
zwarten.’ In deze correspondentie wordt echter verzuimd, optegeven, welke blijken
van verbroedering tusschen ultramontanen en democraten aanleiding gegeven hebben
tot dezen alarmkreet. - In de buurt van Bingen en Rudesheim liggen vele schepen,
die door den lagen waterstand worden opgehouden. Zij wachten op ligters, wier
aantal evenwel in de laatste jaren zeer verminderd is. - De provisoire toestand van
Mainz is nu in een definitiven overgegaan. De (pruissische) vredes-bezetting bestaat
uit 10,000 man linie-infanterie, 2 eskadrons kavallerie, 1 regiment vesting-artillerie
en 1 bataillon pioniers. De geheele brigade zal waarschijnlijk onder bevel staan van
den tijdelijken vesting-commandant, thans generaal-majoor von Röder. - Het
landgeregt te Offenbach is belast met het verhoor der in die stad aanwezige getuigen
in de krijgsraadzaak tegen de officieren der hessische divisie, die, na het ongelukkig
gevecht bij Laufach, hunne vanen zouden verlaten hebben. - De generaal von Werder
blijft belast met het bevel over de troepen en met de regeling der militaire
aangelegenheden van Keurhessen.
- De geestelijken in het voormalige Hertogdom Nassau hebben voorschriften
bekomen over de wijze, waarop zij voortaan zullen moeten bidden voor den
tegenwoordigen Souverein. - Vele jongelieden uit het Nassausche vertrekken naar
America; men gist, om de verpligte krijgsdienst te ontgaan. - Hertogin Adelheid heeft
den Hertog te Heidelberg bezocht, en is daarna op het slot te Biberich teruggekomen.
Men verneemt, dat zij in den loop dezer week zich naar den Königstein in het
Taunusgebergte zal begeven. De Hertog bevindt zich te Rumpenheim. - Het thans
te Wiesbaden geformeerde nassausche infanterieregiment is, naar men verneemt,
bestemd voor Holstein. - De deputatie van de Wiesbadener gemeente is van Berlijn
teruggekeerd. Omtrent den uitslag harer pogingen is nog niets uitgelekt. - Volgens
de Berlijnsche Tribune, is de pruissische Regering in onderhandeling met de
speelbankpachters over afkoo-
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pen van de door de voormalige landsbesturen verleende concessien.
- De Wezer-Zeitung beweert, dat men te Berlijn op het behoud van den vrede
bouwt, en wijst, tot staving van de gegrondheid dier meening, op de legerorganisatie,
welke geene grootere uitbreiding heeft ondergaan, dan (volgens dat blad) in stipte
evenredigheid staat met de aanwinst van grondgebied en bevolking. Alle vorige
maatregelen, die eene onevenredige vermeerdering van strijdkrachten zouden beoogd
hebben, zijn (volgens de Wezer-Zeitung altoos) ingetrokken of geschorst. Alleen de
kavallerie-regimenten, vroeger uit vier eskadrons bestaande, zijn op vijf eskadrons
gebragt. - De Main-Zeitung, deze meening behandelende, maakt daarbij de opmerking,
dat uitvoerige beschouwingen dienaangaande ligt tot de vrees zouden kunnen leiden,
‘dat de zekerheid van het behoud des vredes lang betoog noodig had.’ - Te St.
Goarshausen heeft een landhuishoudkundig congres plaats gevonden, onder
voorzitterschap van den baron von Gagern. Bij het daarop gevolgde feestmaal zijn
de politieke verhoudingen op den voorgrond getreden; hetgeen te meer te voorzien
was, wijl deze afdeeling van het landhuishoudkundig genootschap tot het voormalig
Hertogdom Nassau behoorde. Al het gesprokene droeg evenwel de kleur van den
dag: ‘berusting, tevredenheid, ingenomenheid, verbroedering, hartelijke opneming
van Nieuw-Pruissen door Oud-Pruissen’, enz. - Volgens berigten uit Baden, zou
tusschen de Regering en de Volksvertegenwoordiging aldaar de meest mogelijke
eenstemmigheid heerschen nopens de volstrekte vrijheid van spreken der
Afgevaardigden. - De berigten omtrent den wijnoogst zijn verschillend. De
wijnbergen, die aan de zon waren blootgesteld, schijnen beter dan de andere weêrstand
te hebben geboden aan de koude der laatste weken. Men klaagt over de dikte van de
schil der druiven.
- Men verneemt uit Frankfort, dat in de katholieke kerken dier stad een feestelijke
dankdag gevierd is, bij welke gelegenheid een herderlijke brief des bisschops van
(pruissisch) Limburg is voorgelezen, waarin de volgende zinsneden voorkomen: ‘De
zaken behooren uit een godsdienstig, niet uit een staatkundig oogpunt beschouwd te
worden, en daarom is het pligt, in eerbied, gehoorzaamheid, liefde en trouw
onderdanig te zijn aan de nieuwe Regering.’ De bisschop roemt zeer de bijzondere
‘geloofssterkte des Konings, die de Kroon
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niet heeft genomen van de heerschende partij, maar van het altaar des Heeren.’ ‘Hoe
groot ook het aantal dergenen is (gaat de prelaat voort), die in den nieuweren tijd al
het goddelijke en positieve hebben omvergestooten; natuurlijke en eeuwige regten
niet achten; naar willekeur nieuwe regtsbegrippen op den voorgrond stellen; den
Staat trachten te ontdoen van zijn christelijk karakter, met schending en
verwaarloozing van de heerlijkste voorregten der menschheid, - des te meer moet de
erkentenis der diep christelijke wereldbeschouwing des Konings van Pruissen
vertrouwen wekken.’ De bisschop somt daarna op, hoe groot de bescherming is, die
de katholieke Kerk in Pruissen geniet, en eindigt met de opmerking, ‘dat de lotgevallen
der menschen, Vorsten en onderdanen in Gods hand staan.’
Nadat men te Frankfort langen tijd had uitgezien naar eenig authentiek berigt
omtrent den uitslag der bemoeijingen van de commissie te Berlijn, schijnt men nu
eindelijk dienaangaande eenigermate te vrede gesteld te zijn; althans, het
Frankfurter-Journal meent te weten, dat de voormalige Vrije Stad eene begunstigde
positie in den nieuwen Staat zal blijven innemen. De vlekken Oberrad, Niederrad en
Bornheim zullen (volgens dat blad) met de stad worden vereenigd. Aan het hoofd
des bestuurs zal een Senaat staan, zamengesteld uit 9 bezoldigde en 3 onbezoldigde
leden, die uit hunnen eigen kring een eersten en tweeden burgemeester zullen kiezen.
De leden van den Senaat zullen gekozen worden door een conclave, bestaande uit 3
Senaatsleden en 3 leden van den gemeenteraad, en deze gemeenteraad zelf zal,
volgens een nieuw kiesreglement, worden gekozen door de burgerij. Politie-, bouwen bosch-departement blijven stedelijk. De spoorwegen gaan over aan den Staat,
doch Frankfort ontvangt een deel van de opbrengsten, even als van de inkomsten
van het Tolverbond. Liefdadige gestichten blijven bestaan en worden op denzelfden
voet als vroeger beheerd. Behalve de verplaatsing der hoogste instantie naar Berlijn,
ondergaat ook de regtspleging geene verandering. Ten aanzien der militaire
dienstpligtigheid was, volgens het genoemde blad, nog niets bepaald.
Deze berigten geven natuurlijk aanleiding tot velerlei beschouwingen. Velen
vragen, waarmede Frankfort verdiend heeft, op zoo buitengewoon zachtmoedige
wijze behandeld te worden? Er zijn er, die in de gemaakte verordeningen hinderpalen
zien tegen een geregeld
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bestuur, vooral in verband met de regten van andere steden. Waar zal (vraagt men)
de decentralisatie ophouden? Hoe zal men alle wenschen van Naussau, van
Keurhessen, van Hannover bevredigen, wanneer men zich zoo zwak toont tegenover
eene stad, die, ja, belangrijk was als geldmarkt, maar overigens geenszins opweegt
tegen vele andere steden van het Rijk?
Hoe dit zij, de inschikkelijkheid omtrent Frankfort maakt daarbuiten in Pruissen
vele ontevredenen, en een correspondent uit Keulen meent tot kenschetsing dier
ontevredenheid te mogen wijzen op het voorbeeld van den zoon, die naijverig was
op de gunst, waarmede zijn verloren, doch teruggekeerde broeder overladen werd.
Teruggekeerd evenwel is Frankfort niet, en in weerwil van de gunsten, waarmede
men het overlaadt, houden velen in die stad de inlijving voor eene ontzettende ramp.
Een pruissisch provincieblad stelt ten aanzien der bestuurs-regeling te Frankfort het
volgende dilemma: ‘Of die regeling is goed, en dan hebben wij, benevens ieder
pruissisch onderdaan, aanspraak op gelijke behandeling; óf zij deugt niet, en dan
komt het niet te pas, die verordeningen Frankfort aanterekenen als eene gunst.’

[31 oktober 1866
Brief van Bruining & Wijt aan d'Ablaing
31 oktober 1866
Brief van firma Bruining & Wijt aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Dubbel vel
postpapier, tot het midden van blz. 2 beschreven. (M.M.)
Batavia 31 October 1866
WelEdele Heer!
De nu ten volle beeindigde onaangenaamheden en de uittreding als deelgenoot
van den heer A.R.S. Bruining uit onze zaken maken het mogelijk UEd bij deze te
kunnen mededeelen dat wij ten spoedigste UEd afrekening zullen zenden van het tot
op heden verkochte uit ons dépôt met begeleiding der remisen. De weinige navraag
en de daaruit voortspruitende kleine remisen zullen UEd doen zien dat de markt van
Multatuli's werken overvoerd is en ieder voorzien, in weerwil wij geregeld door
advertenties de aandacht er op blijven vestigen. Het zoude zeker goed zijn UEd
eenige exemplaren van zijn eerste werk in dépôt zond.
Wat de Assignatie betreft groot f 137.- op de heeren Dorrepaal & Samarang voor
inteekening op het Handels en Effectenblad van Ja-
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nuarij 1862-1863, waarover wij UEd door de soesa niet geschreven hebben, kunnen
wij UEd mededeelen dat wij die hier niet geincasseerd hebben daar genoemde heeren
ons den 14 april schreven ‘de beweerde pretentie moet ingediend worden ten kantore
van de heeren Gebr. Hartzen te Amsterdam die dit abonnement steeds voor ons
betaalden’ ‘dus kunnen nagaan tot welken tijd de aanzuivering heeft plaats gehad.’
Zij hadden die heeren hierover geschreven en hen verzocht die gelden, als zij die
verschuldigd waren uit te betalen. UEd kunt dus die gelden gerustelijk accepteren
en daarvoor quitantie verleenen.
Met de meeste hoogachting teekenen wij
UwDWDienaren
Bruining Wijt

[2 november 1866
Van den Rijn (XX)
2 november 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 259.

Van den Rijn, 31 October.
Te Frankfort heeft eene bijeenkomst plaats gehad van leden der vooruitgangspartij
in het Groothertogdom Hessen. Er werd met algemeene stemmen besloten, krachtig
oppositie te voeren tegen het ministerie-Dalwigk. In die vergadering werd voorts
vastgesteld, dat wel de aansluiting van Hessen aan het Noordduitsch-Verbond onder
zeker voorbehoud, doch geenszins onvoorwaardelijk, wenschelijk was. - Men
verneemt, dat van de officieren van het voormalige Frankforter bataillon slechts drie
zullen overgaan in pruissische dienst. De anderen, zegt men, zullen hun ‘regt op
pensioen’ doen gelden. Dewijl echter onder die heeren nog vele jong en gezond zijn,
vraagt men, in hoe ver zij aanspraak op pensioen zullen hebben? - In tegenspraak
met vroegere, ook door ons als gerucht medegedeelde, berigten, wordt nu beweerd,
dat de toekomst van Frankfort nog niet definitief geregeld is. De eindbeslissing
daarover (alsmede over de zes millioen fl.) zou, volgens de begeerte des Konings,
wachten op het herstel en den terugkeer des graven von Bismarck. Men kon zich dus
wel eens al te voorbarig verheugd hebben. Wat overigens de klagten en eischen der
Frankforters aangaat, wijst de Main-Zeitung op Keulen, en zegt, van laatstgenoemde
stad sprekende: ‘Hoe veel grootsch en schoons heeft hier de burgerij, in zamenwerking
met den Staat, in weinige jaren geschapen: den Dombouw, dien

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

727
trots van Duitschland; den heerlijken zoölogischen tuin; den merkwaardigen
botanischen tuin van het genootschap Flora; het Centraal-spoorwegstation; de
reusachtige ijzeren brug over den Rijn; het Wallraf-Richardsz museum; den nieuwen
schouwburg; het Köllner-Männergesang-Verein, dat den roem van Duitschland door
half Europa verspreidt; het Philharmonisch-gezelschap; de Rijnsche muziekschool;
Keulens levendigen handel; zijn vrolijk carnaval; zijn duitsche Times, de
Kölnische-Zeitung, en eindelijk, als kroon van het werk zijne frissche, levendige,
vrije burgerij, die zich nooit verloochent, waar het te doen is om iets goeds tot stand
te brengen, - dàt is Keulen aan den Rijn! En Frankfort zou te gronde gaan onder
omstandigheden, die Keulen zoo groot hebben gemaakt? Onmogelijk!’
- Men schrijft uit Nassau: ‘De voormalige nassausche officieren en soldaten (voor
zoo ver zij in pruissische dienst zijn overgegaan) hebben nu den eed afgelegd. De
meeste officieren namen hun pensioen, waartoe de nassausche reglementen, als
bijzonder mild op dat stuk, veel aanleiding gaven. Maar men noemt nog andere
gronden, die aan het overgaan in pruissische dienst in den weg stonden, en hieronder
voornamelijk den tegenzin in verplaatsing naar verwijderde (bijv. hannoversche)
garnizoenen, en vooral de vrees, niet te kunnen voldoen aan de strengere eischen
van de koninklijke dienst. De oversten v. Arnoldi en Gräfer, die wèl durfden overgaan,
wisten zich altijd buiten kinderachtige duelzaken en casinoschandaal te houden, en
golden dan ook als de meest achtenswaardige officieren van het voormalige
nassausche leger. Van de artillerie zijn eenige jongere officieren mede overgegaan,
doch de meesten hebben eene andere carrière gekozen, in industrie of handel. Enkelen
lieten zich inschrijven als student bij deze of gene universiteit. De militaire
geneesheeren namen allen hun ontslag, en zullen hun geluk beproeven in de
particuliere praktijk.’ - Men verzekert, dat zekere luitenant v. H. onlangs den Hertog
te Heidelberg heeft bezocht, en van daar het berigt heeft medegebragt, dat die gewezen
Souverein het overgaan in pruissische dienst niet gaarne zag. Die negative wensch
heeft (volgens de berigten uit Wiesbaden altijd) weinig invloed, en zou dan ook
weinig te beduiden hebben, nadat de Hertog zijne officieren uitdrukkelijk heeft
ontslagen van hunnen eed. Volgens anderen evenwel, zou de weigering om Pruissen
te dienen wel degelijk
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voortvloeijen uit eene soort van loyauteit, en geenszins uit vrees voor het aan den
dag komen van eene onteerende minderheid tegenover pruissische kameraden. - Uit
Wiesbaden schrijft men, dat de Regering, naar aanleiding van vele klagten over
geneesheeren (die allen staatsbeamten zijn, en als zoodanig een vast inkomen
genieten), die heeren heeft vermaand, hunne patienten ‘zorgvuldig, beleefd en
conscientieus’ te behandelen. ‘Het beste middel om dit doel te bereiken (zegt de
correspondent) zou zijn het intrekken der byzantinisch-japansche wetgeving op de
geneeskundige dienst in Nassau, die, door van elken arts een gestreng
overheidspersoon te maken, hem buiten en boven het volk stelt, en hem aldus meer
doet letten op gunst der Regering en op bezoldiging, dan op genegenheid des publieks
en honorarium. Ook in deze zaak behoorde men aan de wetten van vraag en aanbod
haren natuurlijken loop te laten.’ - De gewezen Hertog van Nassau heeft, naar men
verneemt, onderhandelingen met Berlijn aangeknoopt, tot regeling zijner persoonlijke
belangen.
- Te Keulen stierven onlangs, na hevige braking en stuipen, een fruitverkooper en
zijne vrouw en zes kinderen. Eerst schreef men deze sterfgevallen toe aan cholera;
doch na lijkschouwing bleek het, dat die personen vergiftigd waren door koper van
keukengereedschap.
- In het voormalige Keurhessen hebben de voorbereidende werkzaamheden voor
de militaire ligting van 1867 een aanvang genomen. Een gedeelte der gepensioneerde
hessische officieren zal worden aangesteld bij de landweer. - Te Hanau heeft men
opgemerkt, dat de gewezen Keurvorst (waarschijnlijk, ten einde niet tegenwoordig
te zijn bij het gebed voor den Koning) niet, zoo als gewoonlijk, des ochtends, maar
's namiddags de kerk heeft bezocht. Men ziet den ‘ouden heer’ (gelijk hij pleegt
genoemd te worden) meer dan vroeger wandelen; daar hij evenwel, in plaats van de
schitterende uniform, die hij vroeger droeg, nu in een eenvoudigen paletot gekleed
gaat, herkennen hem slechts weinigen. - De vrijheer von Riedesel, erfmaarschalk aan
het voormalige Hof van Hessen, doet pogingen, dien titel voor zich en zijne
nakomelingen door Pruissen te doen erkennen.
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[3 november 1866
Van den Rijn (XXI)]
3 november 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 260. Daar deze
bijdrage eender gedateerd is als de vorige, zullen ze samen éen inzending hebben
gevormd.

Van den Rijn, 31 October.
Uit Mainz en omstreken vertrekken vele landverhuizers naar America. - Het
groothertogelijk ministerie is onaangenaam verrast door het berigt, dat, binnen acht
weken, een pruissisch generaal het contingent zal komen inspecteren, hetwelk Hessen
leveren moet aan het Noordduitsch-Verbond. Men schijnt zeer verlegen te zijn met
die tijding, en dit stelt, volgens anderen, juist de noodzakelijkheid in het licht, de
bedoelde inspectie spoedig en streng te doen plaats vinden. - De van verzet
beschuldigde landweerlieden zijn veroordeeld: de belhamels tot vestingstraf, de
andere tot verlengde dienst. Deze straf wordt als ligt beschouwd, en men hoopt
bovendien, dat de Koning die nog zal verzachten.
- Zoo als te voorzien was, heeft de afkondiging van den herderlijken brief des
bisschops aan Westfaalsch-Limburg aanleiding tot ontevredenheid gegeven. Men
dacht echter niet, dat zij zich zoo duidelijk zou openbaren, als nu uit een berigt der
Mittel-Rheinische-Zeitung blijkt. Die courant meldt: ‘Op bevel des bisschops van
Limburg werd dezen laatsten zondag in alle katholieke kerken des lands, ter viering
der inlijving in Pruissen, eene hoogmis gevierd. In sommige kerken werd, bij het
gebed voor den Koning, de rust verstoord. In andere verlieten eenige personen het
bedehuis. Te Hattenheim had eene demonstratie plaats. Zoo dikwijls namelijk, bij
het voorlezen van den herderlijken brief, het woord: Majesteit, of andere den Koning
aanduidende woorden werden uitgesproken, verhief zich gemompel en geruisch.
Toen het Te Deum moest worden aangeheven, zong niemand mede, en zelfs de
daarvoor betaalde orgeltrapper maakte geen wind, zoodat, na eenig zeer onwelluidend
gepiep en gekraak van den blaasbalg, een ander zich over dat instrument moest
ontfermen. De gemeente verliet, de meesten luid lagchende, enkelen in ernstig
nadenken verzonken, de kerk, en het Te Deum bleef ongezongen.’
- Door de badensche Tweede Kamer is eenstemmig aangenomen een wets-ontwerp,
houdende bepalingen tot schadeloosstelling
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wegens door den oorlog geleden verliezen. Het ministerie verklaarde daarbij, dat
deze schadeloosstellingen werden verleend uit een besef van billijkheid, doch
geenszins berustten op streng regt. - De afvoertol te Constanz, Meersburg, Rudolfzell,
Ludwigshafen (Mannheim) en Uberlingen is afgeschaft.
- De gothasche minister von Seebach heeft nu, naar men verneemt, de woudstreken
van Schmalkalden in naam zijner Regering in bezit genomen. De berigtgever noemt
dit een fait accompli, hoewel hij erkent, dat de officiële gothasche courant daarvan
tot heden geene melding heeft gemaakt, en gaat aldus voort: ‘Of de Koning van
Pruissen het regt had, deze wouden aftestaan, mogen de pruissische Kamers beslissen.
Niemand zal het den Hertog van Gotha euvel duiden, dat hij eene streek lands heeft
aangenomen, wier waarde op twee millioen th. geschat wordt. Overigens laat zich,
bij de bekende liberale gevoelens van den Hertog, verwachten, dat de toestand der
alsnu van hunne bosschen beroofde Schmalkalders, die de aan Pruissen gebleven
districten bewonen, niet zoo ondragelijk wezen zal, als velen vreesden.’ Op welke
wijze dit liberalismus zich zou behooren te openbaren, meldt men niet, en intusschen
is de toestand dier bevolking zeer moeijelijk.
- Dr. Maurenbrecher, hoogleeraar te Bonn, zal eerstdaags een aanvang maken met
een college over den ‘Bevrijdingsoorlog der Nederlanders, in de 16de eeuw.’

[8 november 1866
Brief van Tine aan Potgieter]
8 november 1866
Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven
en als vouwbrief verzonden. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.) Op blz. 4 tevens de
adressering: Olande Monsieur E.J. Potgieter Amsterdam Leliegracht bij de
Keizersgracht LL 376.
Milaan 8 November 1866
Waarde Heer Potgieter!
Gister ontving ik de 50 fr: die mij door den Heer Fischer geworden zijn en waarvoor
ik hartelijk dank zeg.
Sedert 3 November ben ik als institutrice op t' kostschool van Mevr: Le Comte
Vigo. Van 7 uur smorgens tot 10 uur s'avonds moet ik me altijd met de meisjes bezig
houden eens in de maand heb ik de vrijheid eenige uren uit te gaan en daarvoor krijg
ik 40 francs in de
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maand, voor Nonni geef ik 35 s'maands, behalve nog de boeken die ik apart moet
betalen. Nonni leert de viool van iemand die zijne etudes in t' conservatoire voleindigd
heeft en daar zij eene bijzondere aanleg heeft voor de viool zal hij haar gereed maken
om op t' conservatoire te kunnen gaan en omdat ik zelve werkzaam ben voor mijne
kinderen geef ik hem slechts 12 francs in de maand daarvoor krijgt ze 3 maal in de
week les en profiteert bijzonder goed. U ziet dus hoe welkom mij die 50 francs waren,
ik ben nog geholpen door den heer de Geyter want ik moest veel onkosten maken
voor school costuum enz. ik voor me zelve ben zoo zuinig mogelijk. Eduard heeft
in de laatste drie maanden zich bijzonder goed toegelegd, hij heeft de exames voor
de technique school in t'Italiaansch afgelegd en van de 100 Jongens zijn er elf
aangenomen waaronder onze beste Edu. hij leert voor Ingénieur te worden.
In alles is toch compensatie hoe droevig ik ook gestemd ben geven mij de kinderen
een groote vreugde, ja dikwijls komen mij de tranen in de oogen als ik hun zoo lief
zie en t' is of ze al bewustzijn krijgen wat men voor hun doet. Edu zijn illusie is om
geld te verdienen en t' mij dan goed te laten leven. Och en ik mag nog niet klagen ik
heb mijne Nonni mijn lief meisje bij me en Edu zie ik dikwijls en Dekker is ook van
dat geluk verstoken mijn hart breekt me als ik aan zijn lijden denk en hij verdient
een beter lot, ik hoop zoo dat er nog eens betere dagen voor ons moge aanbreken,
mijne illusie is om na één jaar zelve iets te kunnen beginnen, ik hijg naar vrijheid ik
zie niet op tegen werk, maar vrijheid komt den mensch toe. De Heer en Mevrouw
Le Comte Vigo behandelen mij met onderscheiding de kostmeisjes houden reeds
van me, dus van dien kant heb ik niet te klagen, ook t' gevoel dat Nonni hier niet tot
last is geef mij kalmte en ze krijgt eene goede opvoeding.
Zij spreekt al zoo aardig Italiaansch nog eens ik klaag niet, maar ik heb veel
geestkracht noodig om mij in alles te schikken op mijn leeftijd kost het meer dan als
men jong is om geheel ondergeschikt te zijn.
Eduard woont thans bij den heer en Mevr Omboni die allerliefst voor hem zijn.
Ontvang Waarde Heer Potgieter mijne welgemeende en vriendschappelijke groeten
E:H: DouwesDekker
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mijn adres
Collegio femminile Le Comte-Vigo
via di Rugabella No 5 Milan Italie

[8 november 1866
Van den Rijn (XXII)
8 november 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 264.

Van den Rijn, 5 November.
Men schrijft uit Nassau: ‘Het zal onzen soldaten voortaan mogelijk zijn te huwen;
hetgeen vroeger niet geschieden kon. Volgens de vroegere nassausche wetten
namelijk, was het den tot de militaire dienst opgeroepene, gedurende den vollen 6of 7 jarigen duur van zijnen diensttijd, verboden te trouwen. Ook mogt hij zich
nergens vestigen of eenig bedrijf uitoefenen, zoo lang hij in de termen viel van
opgeroepen te kunnen worden. Het was echter steeds alleen de armere klasse, die
benadeeld werd door deze bepalingen. De eenigzins gegoede kocht zich vrij, waartoe
slechts fl. 400 vereischt werden.’ - Te Wiesbaden verheugt men zich in het vooruitzigt,
dat de koninklijke familie aldaar een gedeelte van den zomer zal komen doorbrengen.
Ook in andere opzigten ontvangt die stad vele blijken van welwillendheid. Zoo heeft
de koninklijke intendantuur van den schouwburg maatregelen genomen, die de
spoedige opvoering van de ‘Africaine’ doen tegemoetzien, en men verzekert, dat in
den aanstaanden zomer het geheele personeel van het koninklijk ballet te Berlijn
tijdelijk aan Wiesbaden zal worden afgestaan. Dit alles zal de vergrooting van den
schouwburg noodzakelijk maken. Reeds heeft de Koning vergund, over zijne loge
te beschikken; dat wil zeggen: over de loge, die vroeger de hertogelijke heette. - In
de nabijheid van de spoorwegstation te Biberich wordt eene ijzersmelterij opgerigt,
en nog andere industriële ondernemingen staan voor de deur. Vroeger was dikwijls
het verbod, om in de nabijheid van het kasteel hinderlijk te zijn door gedruisch of
rook, eene belemmering, die thans is opgeheven. Ook de paardenspoorweg zal eerlang
door stoom worden geëxploiteerd. Sedert eenige dagen is de hertogelijke slottuin
voor het publiek gesloten. Op het kasteel vertoeft nog altijd Hertogin Adelheid, die
aldaar hare bevalling schijnt aftewachten. - De pruissische civile gouverneur von
Diest heeft alle beambten in het Nassausche strenge voorschriften gegeven om de
burgerij
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voorkomend en beleefd te behandelen. - De gewezen Hertog bevond zich dezer dagen
tijdelijk te Frankfort. Een zijner vroegere hofbedienden, een oud man, die eene lange
reeks van jaren bij de hertogelijke familie in dienst geweest is, hem onverwacht op
straat ontmoetende, viel in onmagt.
Uit Frankfort wordt gemeld, dat vele agnaten van de keurvorstelijkhessische familie
die stad zullen komen bewonen. Ditzelfde verwacht men van den Vorst van
Isenburg-Wächtersbach. - Het Frankfurter-Journal bevestigt het berigt, dat de
jongelieden, die hun 21ste jaar reeds hadden bereikt tijdens de annexatie, vrij zullen
zijn van militaire dienst.
De gemeenteraad van Marburg (Keurhessen) heeft eene deputatie afgevaardigd
aan den heer von Möller, den pruissischen commissaris, om hem de belangen dier
stad op het hart te drukken, en voornamelijk aantedringen op het behoud der
universiteit. De heer von Möller heeft, naar men zegt, zeer geruststellende
verzekeringen gegeven.
Het bovengenoemde Frankforter dagblad schrijft: ‘Bij het opzien, teweeggebragt
door de bekende brochure: ‘Het badensche verraad, enz.’, zag men met spanning de
uit Karlsruhe toegezegde grondige wederlegging tegemoet. Die wederlegging is
eindelijk in het licht gekomen; maar grondig is zij niet. De schrijver verklaart, gebruik
te hebben gemaakt van officiële bronnen, en daaraan valt, na inzage van zijnen arbeid,
niet te twijfelen. Eene andere vraag echter is het, of het hem gelukt is, de
beschuldigingen te ontzenuwen, die tegen de leiding der badensche troepen waren
aangevoerd? Met droefheid moet men die vraag ontkennend beantwoorden. Wel
vinden wij overal in deze zoogenaamde wederlegging beschuldigingen ingebragt
tegen legerhoofden van andere troepen (welker gegrondheid niet ontkend wordt,
doch die hier niets ter zake doen); maar van afdoend antwoord op de zware aanklagten
tegen Prins Wilhelm van Baden (of zijne lastgevers) geen spoor! Ieder, die de aanklagt
las, zal erkennen, dat eene flinke, heldere verdediging hoog noodig was.’ Te
Heidelberg is eene vergadering gehouden van het National-Verein, waarin
voornamelijk op den voorgrond traden de vragen: in hoe ver Pruissen de zuidelijke
Staten had behooren te behandelen als Keurhessen, en de toekomstige verhouding
tegenover het Zuidduitsch-Verbond. De heer von Rochan meende, dat het eerbiedigen
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van de onafhankelijkheid der zuidelijke Staten, om staatkundige oorzaken, te prijzen
was, daar eene tegenovergestelde handelwijze Frankrijks inmenging zou hebben na
zich gesleept. De hoogl. Papenstecher was van meening, dat de eindelijke inlijving
der zuidelijke Staten onvermijdelijk was, en dat men zich te dien aanzien niet had te
storen aan de vrees voor Frankrijk, daar de naijver van dat land toch niet zou
uitblijven. ‘Niet omdat Pruissen bescheiden was (zeide die spreker), bleef Frankrijk
werkeloos, maar omdat men aan gene zijde van den Rijn zich niet behoorlijk
voorbereid gevoelde. Zoodra men ginds zich sterk genoeg acht, zal het blijken, dat
men even ontevreden is over de partiële annexatien, als men dit had kunnen zijn over
de inlijving van geheel Duitschland.’ Alle sprekers kwamen echter hierin met elkander
overeen, dat buitenlandsche bemoeijenis met kracht moest worden geweerd.
- Men verneemt uit Neuwied, dat de voorbereidende werkzaamheden tot het
aanleggen van den spoorweg Ehrenbreitstein-Siegburg (regter-Rijnoever) zijn
aangevangen. Zij worden bestuurd door den heer Schwartz, den ontwerper der ijzeren
bruggen over den Rijn en de Moezel te Coblenz. - Men schrijft uit Sinzig, dat de
kans op het aanleggen van een spoorweg door het Ahrthal zeer toegenomen is. De
directie van den Rijnspoorweg schijnt besloten te hebben, het plan uittevoeren, mits
de gemeenten haar tegemoetkomen door kosteloozen afstand van gronden.
- De Düsseldorfer-Zeitung, die, naar men gelooft, uit officiële bronnen put, ontkent,
dat er tusschen Pruissen en Wurtemberg oneenigheden zouden bestaan over het bezit
der vesting Ulm. Volgens dat blad, wenscht Pruissen zich niet te mengen in de
militaire aangelegenheden der zuidelijke Staten, daar het juist waarde hecht aan de
onafhankelijkheid dier Rijken. Pruissen heeft (volgens de Dusseldorper courant) niet
het minste belang bij de geïsoleerde vesting Ulm, en de zuidduitsche Staten, op
pruissische wijze hunne soldaten ligtende, kunnen 200,000 man op de been brengen;
hetgeen, tot bewaking der grenzen tegen een buitenlandschen vijand, ruim voldoende
is.

[12 november 1866
Brief van Multatuli aan Huet]
12 november 1866
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, tot bovenaan
blz. 4 beschreven. (M.M.)
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Coblenz 12 November 1866
Waarde Heer Huet, Het spyt my zoo dat gy niet geantwoord hebt op myn vraag,
of ik van Parys uit, iets voor de Haarl. Ct. leverende, daarmede f 100 smaands zou
kunnen verdienen? Als nu de zeer onbelangrijke berigtjes van den Ryn, door de
Directie f 25 waard worden gekeurd, zou ik toch dunkt my van Parys wel voor f 100
kunnen leveren. Vooral met het oog op de aanstaande tentoonstelling, ben ik zoo vry
U te vragen of men het niet voor eenige maanden beproeven wil? De directie uwer
Courant zou volstrekt niet gebonden zyn voorttegaan als myn schryvery niet beviel.
Ik ben zoo doordrongen van de waarheid dat ieder het regt heeft zelf te beoordeelen
wat hem past, dat ik zonder den minsten grief vernemen zou, dat myn mededeelingen
niet kunnen gebruikt worden. Toch zou ik myn best doen ze bruikbaar te maken,
want ik wou gaarne naar Parys. Als ik iets had om my daar voorloopig staande te
houden, zou ik (natuurlyk door ander werk) trachten er zooveel bytekrygen dat ik
myn vrouw en kinderen dáár kon laten komen. Hun toestand te Milaan is - doch
waartoe klagten! Ik wilde ze gaarne by my hebben.
Gy zoudt my van Parys kunnen laten zenden wat ge maar verkiest. Eenvoudige
berigtjes, zooals nu de rynsche, over Fransche belangen, dergelyke over Italie, Spanje
of het Oosten, of nu speciaal over de Tentoonstelling, ingerigt op een wyze dat
Hollandsche lezers daarin belang stellen - kortöm, wat ge maar wilt, als ik maar zeker
was voor f 100 smaands te kunnen leveren. Ook de hoeveelheid laat ik aan U over,
eigenlyk liever wat meer, dan zoo weinig. En ik zou al gaauw gaan als ik maar
voorlopig zeker was van drie maanden. Wilt ge dit eens voor my ter tafel brengen?
Maar tracht, als ik U verzoeken mag, de beslissing te bespoedigen, want door
velerlei oorzaken, ook vooral om de positie myner vrouw, zit ik met het mes op de
keel. Zou 't niet indedaad voor Uwe Courant voordeelig zyn, te kunnen berigten, dat
men een specialen Correspondent naar de Tentoonstelling had gezonden? Maar ik
geloof wel dat ik in dat geval een beetje ruimte zou moeten hebben voor subjectiviteit.
't Zou toch iets anders moeten zijn dan een Catalogus.
Zyn myn bulletintjes tegenwoordig duidelyk genoeg geschreven? Ik heb veel last
van myn oogen, en schryf soms op 't gevoel.
Na vriendelyke groete
t.a.v.
Douwes Dekker
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't Zou my toch veel waard zyn, zeker te zyn van zes maanden, maar toch neem ik
ook drie aan. Als ik maar eerst te Parys ben hoop ik my daar staande te houden.
En ik bedenk daar dat de berigten over de tentoonstelling wel zakelyk kunnen
blyven. Er zullen feiten en voorvallen genoeg zyn om beschouwingen te kunnen
missen. Ja, 't zal wel gaan, denk ik.

[14 november 1866
Brief van d'Ablaing aan Braunius Oeberius]
14 november 1866
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan N. Braunius Oeberius. Fragment.
(Kopieboek 4, blz. 279. M.M.)
Dekker zit nog altijd te Coblenz, naar ik hoor, want sedert hij gezien heeft dat hij
mij niet verder plunderen kon, ontving ik geen taal of teeken meer van hem. Het zal
mij hoogst aangenaam zijn voortaan niets meer met Dekker of zijne familie te doen
te hebben; het is een rechte zigeunerstroep, ongelukkig degene die er mede in
aanraking komen.
Ik annonceerde de portretten op last van de vrouw van Dekker, die, door hem
formeel aan haar eigen gesternte overgelaten drie maanden bij mij gewoond heeft.
Thans ga ik voort met verkoopen, om ten minste nog iets binnen te krijgen van
hetgeen ik van D. te vorderen heb. Ziedaar wat ik U van den genialen schrijver mede
te deelen heb.

[14 november 1866
Van den Rijn (XXIII)]
14 november 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 269.

Van den Rijn, 10 November.
Men schrijft uit Darmstadt: ‘Ten onregte wordt het achterladingsgeweer voor eene
uitvinding van den nieuweren tijd gehouden. In de wapenkamer (niet te verwarren
met het museum) alhier zijn eenige meer dan 100 jaren oude geweren, die van achter
geladen worden.’ Men maakt hierbij de opmerking, dat ook te Bern kannonnen
gevonden worden met culas-lading, en dat overigens van uitvinding eener zoo
eenvoudige zaak geene spraak wezen kan, daar een kinderspeeltuig, de bekende
proppenschieter, het denkbeeld aangeeft. De zaak komt neder op de praktische
toepassing van iets bekends. - Uit Mainz wordt berigt, dat er in America gelden
worden
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bijeengebragt tot leniging der rampen van den jongsten oorlog in Duitschland. - De
National-Zeitung deelt mede: ‘Men schijnt te Darmstadt den tegenwoordigen toestand
niet als definitief te erkennen, en nog altijd te hopen op omkeer. De Groothertog
namelijk antwoordde aan eene deputatie uit het nu rijnhessische (vroeger
keurhessische) Nauheim, toen deze hem verzocht, eenige als doelmatig erkende
landsinstellingen te laten blijven bestaan, dat hij weinig neiging gevoelde, iets te
veranderen, daar hij hoopte, zijne nieuwe bezitting weldra aan zijnen vorstelijken
neef (den onttroonden Keurvorst) te kunnen teruggeven.
- De couranten bevatten de volgende berigten uit het Nassausche: De
commissarissen, die, namens het ministerie van Eeredienst te Berlijn, belast zijn met
de inspectie van het schoolwezen, zullen zich waarschijnlijk verwonderen, hier de
eigenaardigheid aantetreffen, dat de leeraren bij het lager- en middelbaar-onderwijs
wel door de gemeenten worden betaald, doch dat deze geen invloed hebben op de
benoeming, daar al de leeraren worden aangesteld door den Staat. ‘Dit is eene
anomalie (zeggen de nassausche bladen). De gemeenteleden, vertegenwoordigd door
het plaatselijk bestuur, hebben het regt, de personen te kiezen, aan wie zij hunne
kinderen toevertrouwen. Bovendien is het gedurig verplaatsen der leeraren, een
natuurlijk gevolg hunner lands-aanstelling, zeer schadelijk voor het onderwijs.’ Eene
andere grief onder het vorige bestuur schijnt het spionnenstelsel geweest te zijn, dat,
volgens een blad te Wiesbaden, ‘onder het ministerie Werren, als een weelderige
gifplant woekerde, en in één jaar meer dan dubbel zoo veel straf-actien wegens
majesteitsschennis teweegbragt, dan in 15 vorige jaren tezamengenomen. Deze uit
beambten zamengestelde spionnenschaar (gaat dat blad voort) herinnerde aan de
schets, die Tacitus geeft van het aanklagten-systeem onder de romeinsche Caesars.
Zij slopen in de huisgezinnen; luisterden aan de deuren, en teekenden onbeduidende
dronkemanspraatjes van argelooze drinkebroêrs als hoogstgevaarlijke, den Staat
bedreigende feiten op.’ Na op deze wijze den vorigen toestand te hebben geschilderd,
zegt het bedoelde blad, dat die gruwel thans geweken is, wijl men te Berlijn alle
aanklagten, gegrond op zulke gegevens, met verachting terugwijst. - De
Rijnspoorweg-maatschappij heeft, naar men beweert, den Nassauschen-Rijnspoorweg
overgenomen. Indien dit gerucht zich bevestigt, want officieel is de
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tijding nog niet, hoopt men, dat ook de Taunus-linie op die Maatschappij moge
overgaan. De Ehrenbreitstein-Siegburger weg zou, volgens de wenschen van de
directie dier onderneming, worden voortgezet tot Essen of Witten; maar het ministerie
van Koophandel heeft de daartoe noodige concessie nog niet verleend.
- De Koningin van Denemarken is, van Londen terugkeerende, Keulen gepasseerd.
- Te Frankfort heeft de heer W. Murphy, americaansch consul aldaar, een brief
ontvangen en gepubliceerd, waarin de heer Mac Culloch, secretaris van het ministerie
van Financien te Washington, hem magtigt om de nadeelige geruchten tegentespreken,
welke aangaande de soliditeit der americaansche fondsen in omloop schenen gebragt
te zijn. In dat stuk wordt uitdrukkelijk verklaard, dat de renten der Bonds, welker
betaling in metaal was aangenomen, in metaal zullen voldaan worden. - De postraad
Stephan, chef der Frankforter post-administratie, is naar Berlijn ontboden,
waarschijnlijk om te confereren over het overnemen van het Taxische postregaal. Bij de liquidatie der eigendommen van het voormalige Verbond is door den
oostenrijkschen gevolmagtigde de vraag te berde gebragt, of niet de kosten voor het
aanleggen van werken moesten worden begrepen onder het te verdeelen bedrag? Het
schijnt, dat de andere gevolmagtigden die vraag ontkennend beantwoordden, en wel
met het oog op zeker artikel uit het Prager-vredesverdrag, waarbij alleen wordt
gesproken van ‘beweegbaar materieel.’ Aldus zouden alle door verschillende
Bondsleden aan immobilaire werken bestede gelden ten voordeele komen der
mogendheid, die zich op het oogenblik der scheiding in het bezit dier werken bevindt.
Men begrijpt niet, waarom de oostenrijksche gevolmagtigde niet is ondersteund in
zijne vordering door andere mogendheden, welke te dien aanzien dezelfde aanspraken
zouden kunnen maken. Pruissen alleen toch heeft belang bij het afwijzen der gestelde
vordering, en het Pragertractaat kan geene onzijdigen binden. - Nog altijd doen zich
te Frankfort anti-pruissische manifestatien voor. Een winkelier kondigt den verkoop
aan van Frankforter-adelaar-broches. Sommige heeren dragen roodwitte
horologiebandjes; schoolknapen verkondigen de vrijsteedsche gezindheid hunner
ouders door roodwitte linten op hoed of muts, enz.
- De gewezen Keurvorst van Kassei heeft, naar men zegt, Hanau
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verlaten om eene groote reis te ondernemen; waarheen, wordt niet gemeld.
- Op het landhuishoudkundig congres te Dusseldorp is ter tafel gebragt een voorstel
om bepalingen uittelokken tegen het vervalschen van wijnen. Hoewel de vergadering
erkende, dat dit misbruik ten strengste behoort te worden tegengegaan, meende men
echter, dat de bestaande reglementen op dat stuk (mits overal, en altijd ten strengste
toegepast) voldoende waren, zoodat nieuwe voorstellen overbodig werden geacht.
Vervolgens kwam ter tafel de discussie over het oprigten eener akkerbouwschool
aan den Beneden-Rijn. Hiertoe werd besloten, onder bepaling, dat aldaar alleen
theoretisch onderrigt zou gegeven worden, zonder die inrigting te verbinden met de
exploitatie van een landgoed.
- De meeste Rijnsche couranten deelen mede, dat er den volgenden zomer eene
buitengewone Kamerzitting te verwachten is, om de wetten te behandelen, die op 1o
October 1867 in de nieuwe gewesten zullen moeten ingevoerd worden. Ook het
nieuwe noord-duitsche Parlement zal aanstaanden zomer bijeenkomen. Een feudaal
blad maakt daarbij de opmerking:‘Aldus vier Parlementszittingen in één jaar; waar
zullen wij al den voorspoed bergen, dien de parlementaire horen des overvloeds over
ons zal uitschudden?’
- De bisschoppen van Trier en Keulen, benevens de wij-bisschoppen dier plaatsen,
hebben te Coblenz eene bijeenkomst gehouden, waarin beraadslaagd is over de
nieuwe kerkelijke indeeling der nassausche diocesen. De provinciale opper-president
heeft ter eere dier kerkvorsten een officieel diner gegeven.
- Uit Koburg wordt geschreven, dat de Hertog beloofd heeft, de helft van de
opbrengst der Schmalkaldensche bosschen gelijkelijk te verdeelen onder de
landskassen van Gotha en van Koburg. Men begrijpt deze beslissing niet, daar,
volgens vorige berigten, de zoo hooggeroemde liberaliteit des Hertogs den armen
Schmalkalders zou ten goede gekomen zijn, die (nu tot Pruissen behoorende)
geenszins gebaat worden door de stijving der kassen van het Hertogdom.
- Vorst Wolfgang Ernst III van Isenburg-Birstein is te Birstein overleden. Zijn
opvolger is Prins Karel, die in 1861 overging tot het katholicismus, en onlangs huwde
met Maria Louisa van Toscane, Aartshertogin van Oostenrijk. De hoofdlinie van het
Isenburger ge-
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slacht behoort alzoo voortaan tot de katholieke Vorstenhuizen. - Het protesteren der
Homburgers tegen het wegvoeren der voorwerpen uit het museum, die, naar beweerd
wordt, met Homburgsch geld waren bijeengebragt, heeft tot nog toe niet gebaat. Er
zijn twee heeren uit Darmstadt aangekomen om die voorwerpen in bezit te nemen
en derwaarts te expediëren.
- Vele dagbladen bevatten het volgende berigt uit Weenen: ‘De onderhandelingen
met den heer van Bosse over het plan om dien staatsman te belasten met het beheer
der oostenrijksche financien, zijn niet, zoo als sommigen meenden, afgesprongen,
doch slechts tijdelijk afgebroken door de afwezigheid des Keizers. Men beweert, dat
de genoemde hollandsche financier nog altijd eene regeling der oostenrijksche
financien voor mogelijk houdt, doch onder voorwaarde, dat alom in het keizerlijk
gebied de Constitutie worde hersteld, en het leger gebragt worde op een zeer sterk
gereduceerden voet van vrede.’

[15 november 1866
Brief van Tine aan De Geyter]
* 15 november 1866
Brief van Tine aan J. de Geyter. (Nederlandsch Museum, jrg. XX, 1895, blz.
104-105.)
Milaan, 15 November 66
Wel Edele Heer!
Dank! voor uw troostrijke en hartelijke toespraak ja ik zal moed houden en
volharding. Dekker zelf geeft mij 't voorbeeld maar hij heeft de laatste maanden veel,
zeer veel geleden, ik heb in geen drie, vier weken iets van hem gehoord en dat is een
zeer slecht teeken want zoodra als hij maar één lichtstraal ziet haast hij zich er mij
van te laten genieten; de laatste 3 maanden schreef hij voor de Haarlemsche Courant
en kreeg daarvoor een kleine toelaag, maar ik vrees dat dat opgehouden heeft en wie
weet hoe dat hij nu lijdt.
Uit gebrek aan geld kan hij niets uitrigten en is nog altijd te Coblenz Rheinstrasse
17.
Waarde Heer de Geyter! schrijf hem, een toespraak van iemand die hart heeft doet
zoo goed, zeg hem dat hij in België vrienden heeft die hem appreciëren, hij heeft
dikwijls slechts één vonk noodig om op te stijgen tot een flam, uwe sympathie zal
hij op hoogen prijs stellen.
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Het doet mij bitter leed, dat ik Brussel heb moeten verlaten, maar ik had de stellige
overtuiging de Hollanders ons geholpen zouden hebben om die schulden in Brussel
aan te zuiveren maar ik bedroog mij. Ik heb in Brussel veel goeds ondervonden, ik
heb dat land lief, er is enthousiasme en hart. de menschen aan wie ik zelfs schuld
had behandelde mij met eerbied en die menschen heb ik moeten duperen. dàt is hard!
Ik heb het hier vrij goed, de heer en Mevrouw Le Comte-Vigo behandelen mij
met onderscheiding maar ik ben van 's morgens 7 tot s'avonds 10 uur altijd in 't touw
ik heb bijna nooit geen minuut vrijheid. Eduard zie ik tweemaal in de week een
oogenblik, hij leert zoo goed van de 100 aspiranten voor de technique school zijn er
11 aangenomen waaronder onze beste Edu. Nonnie leert goed haar viool, door uwe
hulp kan ik nu smaandelijks de meester betalen. Denken moet ik niet want ik heb al
mijn geestkracht noodig om staande te blijven mijne gezondheid laat wel wat te
wenschen over, ik heb te veel geleden vooral moralement, en dat heeft invloed op 't
physiek, als ik maar wist dat Dekker eens triompheren zou dan was al 't lijden niets.
Ik zal zoo veel mogelijk mij sterk houden. Uw brief was mij zoo welkom, ik was in
eene stemming van bittere mélancholie en toen ik Uw schrijven gelezen had schaamde
ik mij dat ik de vrouw van Multatuli van tijd tot tijd zoo zwak ben. Maar één
opwekkend woord doet mij altijd goed; ik behoor onder die menschen die hart moeten
voelen en dan geloof ik eenige sterkte te bezitten. Ik verheug me al dat U Dekker
schrijven zult, want ik voel dat U het doen wilt. 't Spijt me dat U hem niet persoonlijk
kent, want menschen die hem begrijpen moeten hem waarderen.
Ontvang Wel Ed. Heer mijne vriendschappelijke groeten en ik beveel mij aan in
uwe herinnering.
E:H: Douwes Dekker

[18 november 1866
Brief van Huet aan Multatuli]
* 18 november 1866
Brief van Cd. Busken Huet aan Multatuli. Afschrift Mimi. (M.M.)
Bloemendaal, 18 Nov. 1866.
Waarde Heer,
Hiernevens twee bankjes van f 25, u toekomend wegens de maand 15 Oct.-15
Nov. Voor de toezending der Courant wordt naar ik vertrouw behoorlijk gezorgd.
Althans, sedert 20 Oct., indien ik dien da-
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tum goed onthouden heb, heeft de expediteur in last dagelijks een exemplaar aan uw
adres op de post te doen.
Uw denkbeeld om Coblenz te verlaten voor Parijs, inzonderheid met het oog op
de aanstaande wereld-tentoonstelling, zou, indien de H. Courant mij aanging, met
den meesten ijver door mij ondersteund worden. Doch hetgeen ik u omtrent het
afhankelijke in mijne positie ten aanzien van de HH. Enschedé herhaaldelijk gemeld
heb, zijn geen fabelen. Zij zijn dit zoo weinig dat uw voorstel, door mij gedaan, om,
zoo kort na het vaststellen der thans met u gemaakte overeenkomst, tot het verkrijgen
waarvan ik al mijn zeemanschap in praktijk heb moeten brengen, eene nieuwe en
voor het budget der Courant bezwarender overeenkomst met u aantegaan, ongetwijfeld
aanstonds verworpen zou worden. Het eenige middel om uwen wensch te dezen
aanzien te zien vervullen, is dat gijzelf tot de HH. Enschedé wendt, geheel en al
buiten mij om, en dat gij hun uwe propositie voordraagt, omkleed met al de redenen,
die haar in uwe (en ook in mijne) oogen aanbevelenswaardig maken. Nu er bovendien
eenmaal een vast akkoord tusschen u en hen gesloten is, is niets natuurlijker dan dat
gij u persoonlijk in connectie stelt met een van de hoofden der firma zelve. Alleen
kan ik u in vertrouwen mededeelen dat de invloedrijkste dier heeren (drie in getal)
en degeen van wien gij het meest te verwachten hebt, is mr. J.J. Enschedé,
Bakenessergracht. De naam Enschedé is, zooals gij weet, te Haarlem zeer frequent
(excuseer dit latinisme): vandaar dat anders kinderachtig-naauwkeurig adres.
Van den heer Potgieter ontving ik dezer dagen betrekkelijk gunstige tijdingen
omtrent Mevrouw Dekker's wedervaren te Milaan, en zeer gunstige omtrent de gaven
en het karakter uwer kinderen. Natuurlijk is dit nieuws voor u geen nieuws; doch het
zal u niettemin genoegen doen, vertrouw ik, te vernemen dat althans sommigen hier
te lande de uwen bij voortduring met belangstelling indachtig zijn.
Ontvang onze vriendelijke groete en geloof mij den uwen
Cd. Busken Huet

[19 november 1866
Van den Rijn (XXIV)]
19 november 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 273. roodbroeken:
de franse soldaten hadden een uniform met rode broek. Mainzer-Beobachter: een
fictief blad dat Multatuli de gelegenheid gaf
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van nu af aan, tussen de objectieve en neutrale nieuwsberichten door, zijn eigen
mening te uiten.

Van den Rijn, 15 November.
Men schrijft uit Mainz: ‘Bij de aanstaande verkiezingen zal het van belang zijn,
slechts zulke Afgevaardigden naar Darmstadt te zenden, van wie het te verwachten
is, dat zij de aansluiting van Hessen aan het Noordduitsch-Verbond zullen bevorderen.
Dit is, onder anderen, ook daarom noodig, wijl wij anders gevaar loopen, door
Pruissen te worden uitgesloten van het Tolverbond. Pruissen zou, door het derven
van de circa 600,000 consumenten zijner fabriekwaren, slechts een gering verlies
lijden; maar wij hebben volstrekte behoefte aan Noord-Duitschland als débouché
voor onzen wijn.’ - De hoogleraar Wasserschleben, wiens benoeming tot rector der
hoogeschool te Giessen door het ministerie was te niet gedaan, is, onder toejuiching
van velen, tot candidaat gekozen voor den Landdag. Natuurlijk ziet men hierin een
anti-ministerieel protest. - De heeren Rebeck en von Bulow zijn van Berlijn te
Meisenheim aangekomen, om die den laatsten Landgraaf van Homburg
toebehoorende, doch bij diens dood op Darmstadt overgegane heerlijkheid voor
Pruissen in bezit te nemen. Ofschoon dus de Meisenheimers binnen weinige maanden
ten tweeden male verwisselen van Souverein, denkt men toch, dat de overgang ditmaal
zeer geleidelijk wezen zal, daar vele takken van bestuur reeds voor lang op pruissische
wijze waren ingerigt. - Het hessische ministerie van Oorlog heeft bepaald, dat, bij
de aanstaande verkiezingen, de militairen geheel en al vrij zullen zijn, ook wat aangaat
de wijze van kiezen. Vroeger, namelijk, werden zij daartoe verzameld in een bijzonder
locaal, waaruit zekere contrôle voortvloeide, die nu opgeheven is. - Vele Rijnsche
bladen deelen het volgende berigt mede: ‘Wij kunnen verzekeren, dat de Groothertog,
na zijne terugkomst in de hoofdstad, de leden van den gemeenteraad voor de eerste
maal ontvangende, gezegd heeft: “Gelooft niet, dat Pruissen's ongeregtigheid ten
einde toe zal zegevieren! Ik zal de hulp der roodbroeken niet inroepen; maar, dat zij
in het aanstaande voorjaar komen zullen, is gewis.”’
- De Groothertog van Baden zal, naar men verneemt, eerstdaags eene reis naar
Italie ondernemen. - Tusschen Berlijn en Karlsruhe zijn onderhandelingen
aangeknoopt over het plaatsen van baden-
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sche jongelieden als officieren bij het pruissische leger, mits zij hunne opleiding
hebben ontvangen op eene pruissische militaire academie. - Uit Keurhessen wordt
medegedeeld, dat de aan dat Vorstendom grenzende beijersche landstreken, die bij
verdrag aan Pruissen zijn afgestaan, nog altijd niet door laatstgenoemde mogendheid
in bezit genomen zijn. Men weet niet, waaraan deze vertraging is toeteschrijven, en
vindt die te vreemder, omdat in het vredes-traktaat bepaald was, dat de overneming
binnen vier weken na het sluiten van den vrede zou plaats hebben. - De heer Philip
Schwartzenberg heeft, na vijftien jaren, wegens politieke oorzaken, verbannen te
zijn geweest, van den commissaris von Möller vergunning bekomen om naar zijne
vaderstad Kassel terugtekeeren.
- De gemeentebesturen in het Nassausche hebben last bekomen, zeer omzigtig te
werk te gaan met het verleenen van concessien tot het houden van brandewijnkroegen.
Er is onder anderen vastgesteld, dat in landelijke gemeenten slechts ééne concessie
mag verleend worden op 300 zielen. De Mainzer-Beobachter vindt dit nogal veel,
en zegt te hopen, dat de ondoelmatigheid dezer bepaling zal worden opgewogen door
een streng toezigt op de hoedanigheid van het verkochte. Ook zou er, volgens dat
blad, moeten worden gelet op het tappen van sterke dranken in kraampjes op de
markten, waar zeer dikwijls de wet wordt ontdoken, door het gratis schenken van
brandewijn, als voorgewende toegift bij den tegen te hoogen prijs aangerekenden
verkoop van kleine artikelen. - Uit Wiesbaden wordt gemeld, dat een gedeelte der
voormalige nassausche troepen zal worden ingelijfd bij het 88ste infanterie-regiment,
garnizoen houdende te Luxemburg.
- Te Frankfort wordt eene naauwkeurige inspectie gehouden van maten en gewigten
in de winkels. Vrij algemeen beweert men, dat een streng toezigt dienaangaande in
de gewezen Vrije Stad hoog noodig was.‘Vele vrije winkeliers (zegt een Mainzer
blad) waren in het bepalen van hun gewigt en hunne ellemaat wel eens wat al te vrij.
Zeker zullen die heeren nu, door linten en horologiebandjes, protesteren tegen het
verfoeijelijk pruissische despotismus, hetwelk volstrekt wil, dat eene el eene el, en
een pond een pond zij.’ - Door uitbreiding van het telegrafisch verkeer in die stad
zal eerstdaags, naar men verneemt, het personeel bij de telegrafie aldaar van honderd
personen worden gebragt op honderd veertig. - Aan de Augs-
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burger Allgemeine-Zeitung wordt uit Frankfort geschreven: ‘Na het gevangennemen
van den Keurvorst werd de heer A. von Baumbach door het (toenmalig)
Duitsch-Verbond benoemd tot administrateur van het Keurvorstendom Hessen. De
uit die benoeming voortvloeijende uitgaven werden verstrekt uit de Bonds-kas,
ofschoon Pruissen hiertegen uitdrukkelijk protesteerde; welk protest dan ook aan
den depositaris der Bonds-gelden, den heer von Rothschild, beteekend is. Men
verneemt nu echter, dat de commissie ter liquidatie van den Bonds-eigendom die
uitgaven in rekening zal valideren.’ - Naar hetgeen vroeger werd medegedeeld, zou
het door ongeveer 3000 Frankforter ingezetenen geteekende protest tegen de inlijving
den Koning worden aangeboden door den noord-americaanschen gezant. Om redenen,
die niet gemeld worden, is dit laatste niet geschied. Men heeft daarom gemeend, dat
stuk te moeten inzenden, vergezeld van een brief, die door vijf Frankforter burgers
onderteekend was. Deze heeren zijn nu voor de politie geroepen, door welke hun is
medegedeeld, dat wel is waar het protest in handen des Konings geraakt was, maar
dat noch de vorm, noch de inhoud van dat stuk zoodanig was, dat zij daarop het
minste antwoord te verwachten hadden. - Een Frankforter blad beweert, dat omtrent
de aan Pruissen betaalde zes millioen fl. nog volstrekt niets beslist is, en dat ook de
kans (waarop men vroeger bouwde), dat die som geheel en al ten behoeve der stad
zou worden besteed aan werken van algemeen nut, hoe langer hoe kleiner werd.
Bovendien bestaat er nog eene vordering ten laste van het voormalig Verbond, ten
bedrage van nagenoeg één millioen, waarvan het de vraag is, of zij door de commissie
van liquidatie voor geldig zal erkend worden?
- Uit de Moezelstreek wordt geklaagd over het bezoek van wolven. Er worden
drijfjagten gehouden, en reeds zijn eenige van die dieren gedood. Indien deze plaag
aanhoudt, hoopt men op sneeuw, omdat dan het spoor gemakkelijker te volgen is.
- Het winter-semester der universiteit te Bonn stelt zich goed in. Vooral het getal
in de medicijnen studerenden is ongewoon hoog. De praktisch-anatomische lessen
alleen tellen circa 140 bezoekers, en derhalve meer dan zelfs te Berlijn.
- De couranten zijn gevuld met advertentien over loterijen uit allerlei landen. In
verband namelijk met de bepaling, dat de geannexeerde gewesten eerst in October
1867 volkomen zullen worden
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opgenomen in de pruissische administratie, zijn de verschillende lands- (en, wat
Frankfort aangaat, stads-) loterijen nog niet met de pruissische inééngesmolten. Eerst
later zal de pruissische loterij, de verschillende speelinrigtingen in zich opnemende,
eene evenredige uitbreiding ondergaan. ‘Hoe dit alles rijmt (zegt de
Mainzer-Beobachter) met den kruistogt, die alom in Pruissen wordt gepredikt tegen
de groene tafels te Homburg, te Wiesbaden en te Ems, begrijpen wij niet. Spel is
spel.’ - Diezelfde courant behandelt een artikel uit de Kreuz-Zeitung, waarin dat blad
de anti-pruissische demonstratien gispt, welke te Hannover en elders plaats gehad
hebben in de kerken, bij gelegenheid van het gebed voor den Koning. De
Kreuz-Zeitung had onder anderen gezegd: ‘Zulke demonstratien vallen onder het
Oordeel des Heeren. Wie niet wil medebidden met de gemeente, blijve des zondags
tehuis; maar, wie in de kerk wil te koop loopen met politieke meeningen, heeft met
de huichelaars zijn loon weg’ Het Mainzer blad, betuigende, even zeer als de
Kreuz-Zeitung de bedoelde demonstratien aftekeuren, vraagt evenwel, hoe hier van
huichelaars spraak kan zijn, en of niet veeleer het vermoeden van huichelarij hen
treft, die altijd gereed zijn, op hoog bevel, te veranderen van onderwerp des gebeds?
‘Dat politieke demonstratien in de kerk niet te pas komen (gaat het voort), stemmen
wij toe; maar is niet het bewuste gebed zelf eene politieke demonstratie? Het verschil
tusschen de godsdienstleeraren, die bidden, en de rustverstoorders, die met gedruisch
de kerk verlaten, ligt alleen hierin, dat de eersten en règie zijn met de politie; de
anderen niet. Slechts weinig maanden geleden werd de stemming, die nu aandrijft
tot onbehoorlijk geraas, plegtig verkondigd van den kansel. Men moet derhalve die
levenmakers niet al te streng veroordeelen, en vooral hen niet schandvlekken met
den naam van huichelaars. Indien zij dat waren, zouden zij rustig medebidden,
onverschillig voor welken Vorst.’
- In weerwil van het bij meerderheid van stemmen uitgesproken gevoelen van het
Rijnsch Landhuishoudkundig Genootschap (dat 18,000 leden telt), verneemt men,
dat de Regering nog altijd bedacht is op de mogelijkheid om het vervalschen van
wijnen tegentegaan. Er is op nieuw aan dat Genootschap advies gevraagd omtrent
de middelen om dat doel te bereiken.
- In vele Rijnstreken houdt men zich bezig met ontwerpen tot vermeerdering der
productie van eikenschors voor looijerijen. De con-
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sumtie van leder neemt toe, en wel in veel hooger mate dan het aangroeijen van den
run-voorraad.

[22 november 1866
Brief van Multatuli aan Huet]
22 november 1866
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Twee dubbele velletjes postpapier, tot
boven aan blz. 7 beschreven en als vouwbrief verzonden; op blz. 8 het adres. (M.M.)
Difficile est satyram non scribere: het is moeilijk géen satire te schrijven; aanhaling
uit Juvenalis.
Coblenz 22 November 66
Waarde Heer Huet, Reeds gister ontving ik Uwen brief met de ingeslotene f 50.
Ik dank U zoowel daarvoor, als voor Uwen raad ten aanzien myner Paryssche plannen.
En ik bedenk my tevens U nog niets te hebben gezegd over het geregeld ontvangen
der Courant Het doet my groot genoegen, vooral daar het nagenoeg de eenige
gelegenheid is, om iets te hooren van wat er in Holland voorvalt. Ik ben regt bly, dat
gy myn bulletintjes telle quelle kunt gebruiken, en hoe nietig de heele zaak is, toch
heb ik er een soort van genoegen in. Zeg 't my toch terstond, als ge iets wilt veranderd
hebben. Ik wilde gaarne dat gy zoo weinig mogelyk last van my hadt.
Aan den Heer Enschedé heb ik nog niet geschreven; en ik weet niet, of ik het doen
zal. Met het oog op den tegenzin in verandering, ben ik bang dat de eigenaars van
den Haarlemmer zullen terugschrikken van nieuwe uitbreiding, zoo kort na de laatste.
Als gy dit hadt kunnen voorstellen, ware 't wat anders geweest. Wanneer nu 't voorstel
van my komt, heeft het schyn alsof ik op myne korte, onbeduidende, relatie regt van
advies of inmenging zou willen baseren, en dit zou te gekker zyn, daar gy, die dan
toch in de oogen der H.H. Enschede, oneindig meer moet beduiden dan ik, U van
zulke inmenging meent te moeten onthouden. Dit neemt niet weg dat ik er aan blyf
denken. 't Spreekt van zelf dat ik gaarne iets had waarvan ik leven kon, en tevens
iets wat my nader bragt aan myn gezin. Ik zou namelyk myn vrouw en kinderen te
Parys laten komen, zoodra ik kon voorzien dat ik my daar zou kunnen staande houden.
Misschien evenwel kan in gesprekken te pas komen, wat gy U als bepaald voorstel
niet wilt veroorloven Lieve hemel, wie heeft dan wèl stem in de zaken, als men U, of gy
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Uzelf, zoo meent te moeten uitsluiten? Wat een wonderlyke taktiek!
Hebt gy niet lust zelf eene courant op tezetten? Ik zou 't voorlang gedaan hebben,
als ik 't noodige geld had gehad, om het te doen onafhankelijk van een Uitgever. Ik
ben overtuigd dat men U 't noodige daartoe zal verschaffen, en zoo heel veel is daartoe
niet noodig. Als ik het daartoe vereischte kapitaaltje had kunnen byeen krygen, zou
ik U hebben gevraagd meetedoen. Wilt ge er eens over denken? Wanneer gy het
denkbeeld niet geheel en al verwerpt, wil ik U gaarne een paar hoofdgedachten Och dat hoeft niet. Zeg me maar of ge het niet eens in overweging kunt nemen,
en of ik - àls ge het deedt - niet zou kunnen meêwerken. Ik beken dat ik het liever
zelf deed. Dáárom kwam er, tot nog toe, niets van, want de gelegenheid om my met
anderen te verbinden, deed zich nu en dan voor. Ik ontving uitnoodigingen om my
te verbinden tot het schryven van ‘liberale hoofdartikels’. Ik zei dat ik te liberaal
was, om zoo'n engagement aantegaan. Kortöm, alyd voelde ik ongeschikt te wezen
tot partyman. Ik ben finaal onbekwaam (style Onstee) tot het verdedigen eener a
priori vastgestelde rigting. Het ideaal myner Courant zou wezen - ja hoe 't te noemen?
eklektisch, geloof ik. De indrukken van 't oogenblik, naar de feiten van 't oogenblik.
(E.g. Het relaas der speech van Generaal Butler maakt my voor 8 dagen lang
monarchaal, enz.) Maar wel zou ik, wanneer ik met U was overeengekomen zoo of zooveel arbeid
te leveren, stipt voldoen aan wat wy waren overeengekomen. Het makkelykst voor
U en my ware echter dat ge in Uw blad my, eens en voor al, zekere ruimte afstondt,
om te vullen onder myne eigen verantwoordelykheid, en door my geteekend. Het
zou U zelfs moeten vry staan my te desavoueren. Ik ben zeker dat eene door U
gerédigeerde courant (mits geen aandeelhouders daarop invloed uitoefenden) réusseren
zou.
Gelooft ge niet, dat men byv: de uittreksels uit andere bladen, die nu de Haarl: Ct
geeft, gaarne lezen zou, als zy vergezeld gingen van een toelichtend woordje van
Uzelf? Ik gis dat gy nu, gebonden door uwe afhankelykheid, meermalen moeite hebt,
Uwe aanmerkingen terug te houden. Nu, evenzeer is 't waar dat men die aanmerkingen
gaarne lezen zou. Na het: ‘de Arnhemmer, of Groen v. Pr. beweert, betoogt, verzekert
&c’ wacht men telkens onwillekeurig te hooren:
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wat gy beweert, betoogt of verzekert, en al ligt het vaak in de vertellingen der
aangehaalde alleensprekers zelve, dat hunne beweringen dikwyls uilig zijn, toch zou
men dikwyls willen lezen, hoe gy die uiligheid brandmerkt. Difficile est satyram non
scribere. Nu ontvangt gy onvoldoend loon voor dat moeielyke, en het meer
gemakkelyke, het niet binnenhouden der satyre, zou (geloof ik) U ruim beloonen,
en tevens eene positie verschaffen die U beter voegen zou dan die van ondergeschikte.
O, ik dank U voor dat berichtje over myn kinderen, en ook den Heer Potgieter ben
ik daarvoor dankbaar. Ik moet overigens zeggen, dat ik geloof sla aan zyn informatien.
Het zyn lieve kinderen! Er is geen kwaad in, en als de oudste eens iets ondeugends
doen zal, zal 't waarlyk wezen uit nieuwsgierigheid. Wat de gaven aangaat, begryp
ik niet veel van de rapporten. Geleerd hebben zy, tot nog toe, slechts te hooi en te
gras. Myn kleine jongen leest gaarne en veel, maar spellen kan hy eigenlyk niet. Er
is wat orde noodig in hun onderwys, en dat kon niet, tot nog toe. Ook daarom wilde
ik zoo graag voor vast ergens zyn, om eindelyk eens een begin te maken met een
soort van cursus. Knapheid zonder systematisch fond, is my een gruwel. Het loopt
dan ook ten slotte op niets uit, en ook de wereld geeft er niet veel om. (wat ik zeer
goed vind).
Myne vrouw heeft my gevraagd naar de (tegenwoordig) beste histoire universelle?
Zoudt gy zoo goed willen zyn, my daarin te raden? Ik weet er niets van. Ofschoon
het natuurlyk voor de kinderen is, moet het toch geen werk wezen, dat voor kinderen
geschreven is. Ik houd dat voor zeer verkeerd. Nu, voor volwassenen weet ik waarlyk
geen algemeene geschiedenis. En 't moet Fransch zyn. Anders zou ik denken
Schlösser.
Wilt ge my op dit laatste SVP spoedig antwoorden? Gy zyt een luije schryver.
Na vriendelyke groete ook aan Uwe vrouw ben ik met de meeste vriendschap
t.a.v.
Douwes Dekker
Ik zeide iets over den speech van Generaal Butler (zie Independance van een paar
dagen geleden). 't Is degoûtant. Maar zie, daarna las ik den Haarl: de aanspraak van
Mr Philipse - waarachtig ik weet niet wat erger is. Valt in Holland de fadeur van
zoo'n stuk niet in 't oog? Ik zou haast niet weten te kiezen tusschen zoo veel
Amerikaansche
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gemeenheid en zoveel Hollandsche fatsoenlykheid! En zoo'n man roept by zulke
praatjes nog Gods hulp in! De natie heeft een ware kasuaris maag.

[Bijlage
Aantekening van Mimi]
Bijlage
Aantekening van Mimi bij het slot van de voorgaande brief. (M.M.)
Dit geldt de speech waarmee de toenmalige minister van Justitie Mr. J.A. Philipse
den 19den November de vergadering der Staten-Generaal in naam van den koning
opende, nadat de tweede Kamer der Staten Generaal den 11de Oktober door den
koning ontbonden was.

[22 november 1866
Brief van d'Ablaing aan Lacroix-Verboeckhoven]
22 november 1866
Brief van R.C. d'Ablaingvan Giessenburg aan de firma Lacroix-Verboeckhoven
te Brussel. Fragment. (Kopieboek 3, blz. 85-86. M.M.)
J'apprécie vivement votre indulgence à mon égard et je vous prie de croire que
l'impuissance dans laquelle je me trouve de me libérer envers vous aussi rapidement
que j'eus désiré le faire et que je l'eusse fait sans aucun doute, si une série de malheurs
ne m'en eût pas empêché, me pèse et m'afflige continuellement. J'ai même déjà
quelques fois offert à vendre soit ma librairie étrangère, soit le fonds de mes
publications, parmi lesquelles il y en a de très estimèes en Hollande. - les Oeuvres
de Multatuli (E Douwes Dekker) entre autres, - mais sans aucun succès.
On me repond invariablement que les libraires les plus agés ne se souviennent pas
d'une année aussi désastreuse pour la librairie hollandaise que ne l'est l'année 1866.
Et pourtant mes affaires s'améliorent, mais trop lentement pour mon ardent désir
de solder au plus tôt les quelques comptes arrièrés.

[23 november 1866
Van den Rijn (XXV)]
23 november 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 277. Een Mainzer
blad: blijkbaar hetzelfde blad als de Mainzer-Beobachter, de fictieve krant waarachter
Multatuli zich verschool wanneer hij zijn eigen mening ten beste gaf.
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Van den Rijn, 20 November.
Uit Karlsruhe wordt aan den Stuttgarter Merkur geschreven: ‘Men heeft in Pruissen
geen juist begrip van de stemming in Baden, indien men (zoo als o.a. de
National-Zeitung) van meening is, dat wij hier genegen zijn ons, het koste wat het
wil, dat Rijk in de armen te werpen. Zoowel ons volk, als de Souverein, zijn bereid
om aan de duitsche eenheid vrijwillig al zulke offers te brengen, welke allen anderen
Staten met geweld moesten worden afgeperst, en reeds vóór Königgrätz waren wij
daartoe geneigd. Maar dit sluit geenszins in, dat wij aan de andere zuidduitsche Staten
het verderfelijke voorbeeld zouden willen geven eener vrijwillige opoffering onzer
dynastie en Constitutie.’ Een Mainzer blad, dit artikel besprekende, vraagt, hoe ver
die bereidwilligheid, om de duitsche eenheid te bevorderen, gaan zal, indien men
zoo nadrukkelijk wijst op hetgeen men volstrekt behouden wil? ‘De dynastie (zegt
die courant) zou kunnen blijven, nu ja... gelijk in Saksen. Maar de Grondwet zou
zich, alweder gelijk in Saksen, eenigzins moeten voegen naar de nieuwe
omstandigheden. Wanneer toch het opperbevel over het leger en de leiding der
diplomatieke betrekkingen met het buitenland zouden overgegaan zijn op den Koning
van Pruissen, is het ijdel, te blijven spreken van behoud der badensche Grondwet.
En zonder zoodanigen overgang is geene opregte aansluiting aan Pruissen, dat is,
aan het toekomstig eenig Duitschland, denkbaar.’ - Uit Wertheim wordt aan een
badensch blad geschreven: ‘Don Miguel, die den 14den dezer op het niet ver van hier
gelegen kasteel Brombach overleden is, laat zes kinderen na, onder welke zich een
nog jeugdige zoon bevindt, in wien de familie den toekomstigen erfgenaam der
portugesche Kroon schijnt te zien. Althans, toen het Hof van Lissabon zich, eenige
jaren geleden, bereid toonde om aan Don Miguel zekere familiedomeinen aftestaan
en hem een jaargeld toeteleggen, onder voorwaarde, dat hij voor zich en zijne
nakomelingen afstand van alle aanspraken op den portugeschen Troon zou doen, is
dat voorstel door hem bepaald van de hand gewezen.’ - Een Weener blad berigt:
‘Brieven van goed onderrigte personen uit Karlsruhe melden, dat eerstdaags
onderhandelingen zullen worden aangeknoopt tusschen Pruissen en Baden over het
sluiten eener militaire conventie, waarbij tevens zou worden beslist over het bezetten
van de voormalige bondsvesting Rastadt.’ - Uit Wiesbaden wordt medegedeeld, dat
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de (ook door ons vermelde) geruchten omtrent het overnemen van den
Nassauschen-Spoorweg door de Rijnspoorweg-maatschappij ongegrond zijn. - In
die plaats circuleert eene petitie, strekkende tot handhaving der speelpacht. Van wien
dit stuk uitgaat, is onbekend; het wordt gecolporteerd door bedienden der Kursaal,
die het alleen ter lezing aanbieden aan hen, die vooruit beloven, daarop te zullen
teekenen. Men twijfelt zeer aan den goeden uitslag. - Voor Nassau (even als voor
Frankfort en Keurhessen) is de pruissische Staats-Anzeiger tot officiële courant
verklaard.

[24 november 1866
Brief van Huet aan Multatuli]
* 24 november 1866
Brief van Cd. Busken Huet aan Multatuli. Afschrift van Mimi. (M.M.) Het afschrift
is onvolledig, het blaadje met het slot ontbreekt. Na de woorden geloof ik dat is de
tekst verder ontleend aan Brieven van Cd. Busken Huet (Haarlem 1890) blz. 178.
Bloemendaal, 24 Nov. 66.
Waarde Heer,
Er bestaat van Prevost-Paradol, den bekenden mede-arbeider der Débats, en van
nu wijlen den Courier du Dimanche, eene ‘Revue de l'Histoire universelle’, reeds
voor jaren uitgekomen. Ik ken dat boek alleen uit aankondigingen, doch meen zeker
te weten dat het meer dan eens herdrukt is, en in Frankrijk een groot vertrouwen
geniet. In elk geval beantwoordt het aan de twee door u genoemde voorwaarden: die
van te zijn een fransch boek, en van zamengesteld te zijn met het oog op het
middelbaar-onderwijs. Naar het schijnt, wordt het op de fransche lyceen veel en met
vrucht gebruikt. Overigens is de beste, mij bekende (doch dit zegt niet veel) algemeene
geschiedenis voor aankomende jongelieden het boek van den in de kracht zijns levens
overleden engelschman James White, in het hollandsch vertaald, en goed vertaald,
onder den titel van ‘de achttien eeuwen der Christenheid.’ Die titel duidt aan dat het
boek zich alleen uitstrekt over onze tegenwoordige jaartelling; en dat is een
inconvenient. Doch voor het overige beweert men in Engeland dat na het vermaarde
‘overzigt’ van Goldsmith (den dichter) geen handboek van algemeene Geschiedenis
uitgekomen is zoo goed en zoo leesbaar als dat van James White. Mogt er derhalve
van dat boek eene fransche vertaling of bewerking bestaan, dan zou daaraan misschien
de
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voorkeur toekomen boven de ‘Revue’ van Paradol. Doch het werk van de laatste is
ongetwijfeld (want Paradol staat teregt bekend als een uitnemend goed schrijver)
beter gestyleerd.
Aan het oprigten van een eigen blad heb ik wel somtijds gedacht, maar nooit
ernstig. Ik ben te bang om de mijnen in ongelegenheid te brengen, en voor Nederland
en de Nederlanders heb ik dat niet over. Mijn beste tijd is daarenboven achter den
rug: het was de tijd, toen men mij in den Gids vrijuit mijne meening liet zeggen over
allerlei onderwerpen. Doch sedert die kring zich voor mij gesloten heeft, geloof ik
dat ik verstandigst handel met ‘tant bien que mal’ te vivoteren, en alleen nu en dan,
wanneer de geest getuigt, nog eens mede te praten. In het voorjaar van 1866 heb ik
het gedaan in eene kerkelijke, dezen zomer in eene litterarische brochure: mij dunkt
daarbij kan het voorshands blijven. Op dit oogenblik beproef ik iets te schrijven voor
Van Vloten's Levensbode (iets over een monstervers van Ten Kate, de Schepping
genaamd, ‘excusez du peu’); doch het zal wel '67 worden, eer ik daarmede gereed
kom.
Indien gij aan Mr. Enschedé schrijft, gewaag dan niet van eene uitbreiding der
courant, waartoe uwe uitvoeriger opstellen welligt aanleiding zouden kunnen geven.
Gij zoudt uzelven daarmede eene slechte dienst bewijzen. Spreek liever van beknopter,
maar regelmatiger berigten. Het materieel belang der H. Courant brengt mede, dat
de nieuwstijdingen zoveel mogelijk gecondenseerd worden.
Gij hebt gelijk, ik ben ‘een luije schrijver’; doch hoe vele andere en grootere
gebreken behoort men mij niet ten goede te houden! Draag derhalve in mij dat en
alle andere euvelen, en geloof mij steeds
Den Uwen.

[24 november 1866
Van den Rijn (XXVI)]
24 november 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 278. Daar deze
bijdrage eender gedateerd is als de vorige, zullen beide deel zijn geweest van dezelfde
inzending.
vrede van Tilsit: het dictaat van Napoleon, 8 juli 1808, waarbij Pruisen afstand
moest doen van alle gebieden ten westen van de Elbe.
slag bij Jena: overwinning van Napoleon in de Vierde Coalitie-oorlog tegen Pruisen
en Rusland, 14 oktober 1806.
slag van Belle-Alliance: duitse benaming van de slag bij Waterloo, 18 juni 1815,
de nederlaag van Napoleon na zijn ‘honderd dagen’.
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Van den Rijn, 20 November.
De sterkte van het garnizoen der vesting Mainz, op den voet van vrede, schijnt nu
vastgesteld te zijn op 6036 man infanterie, 296 man kavallerie, 1130 man veld- en
vestingartillerie en 533 pioniers. De staven en niet-combattanten daarbij gerekend,
zal dit omstreeks 8100 man bedragen. - Men schrijft uit Darmstadt: ‘De dagbladen
houden zich bezig met het berekenen der schade, die de oorlog ons [Groothertogdom
Hessen] heeft toegebracht, en stellen die op vijftien millioen gulden. Maar wij
beweren, dat de som hooger is. Men heeft namelijk verzuimd, te letten op de aan
Pruissen afgestane rijke domeinen in het zoogenaamde achterland, welker bosschen
één zevende deel uitmaken van de geheele hessische houtvesterij; voorts, op de
betrekkelijke vermeerdering van de staatsschuld door vermindering van ingezetenen;
op de kosten tot pensionering van een groot aantal hoogere en lagere officieren vóór
en na den oorlog; op het onderhoud der invaliden, en, eindelijk, op de vergoedingen
van de door den oorlog hier en daar geleden schade. Indien men dit alles bijeentelt,
zal het cijfer der geleden nadeelen eer boven dan beneden de twintig millioen gulden
moeten geschat worden. Voor dit bedrag hadden wij al de spoorwegen kunnen laten
leggen, waaraan wij zoo groote behoefte hebben.’
- De Rijnsche bladen bestrijden, in navolging van de National-Zeitung, het hier
en daar geopperde denkbeeld, dat de vrijheid eens volks in omgekeerde rede zou
staan tot de kracht der Regering en den buitenlandschen invloed van een Staat. Er
was door sommigen opgemerkt, dat de vrijzinnigste hervormingen in Pruissen plaats
hadden na den vrede van Tilsit, en dat de slag van Belle-Alliance het sein gaf tot
reactie. ‘Maar (zeggen die bladen), dat is, alsof men het vaderland elke twintig jaren
eene Jenasche nederlaag toewenschte, en alsof het toppunt van volksgeluk niet te
bereiken was dan langs den weg der diepste vernedering. Noch de groote Keurvorst,
noch Pruissens eerste Koning, noch diens zoon, de groote Frederik, hadden een Jena
noodig om aan hervormingen te denken.’ De bedoelde bladen betoogen voorts, dat
niet buitenlandsche voorspoed de regten eens volks verkort, maar dat, juist omgekeerd,
de eerbiediging van die regten kracht uitoefent naar buiten. Eene Mainzer courant
voegt hierbij, dat alles afhangt van de wijze, waarop een volk zijne regten weet te
doen gelden; dat zwakheid en despotismus misschien even
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na verwant zijn als heerschzucht en overmoed; dat de uit de geschiedenis aangehaalde
voorbeelden veelal de juiste onderscheiding missen tusschen daarna en daarom.’ Vele couranten bespreken het door den minister van Financien ingediende
wets-ontwerp tot het beschikbaarstellen van 1½ millioen th. voor dotatie van generaals.
Sommige zijn van oordeel, dat de leniging van vele rampen in lagere kringen zulke
mildheid zou behooren vooraftegaan, of althans te vergezellen.
- Men schrijft uit Fulda: ‘De paters Jezuiten Roh, von Melem en Boys zijn door
onzen bisschop ontboden om hier eene zoogenaamde missie te openen. Gedurende
veertien dagen zal dagelijks driemaal gepredikt worden, even als in 1851 geschiedde.
Het is te hopen, dat de aanstaande missie minder treurige gevolgen moge hebben,
dan die van genoemd jaar. Velen vervielen in buitensporige geestvervoering, tot
waanzin toe. In de gezinnen ontstond tweedragt; veler huiselijk geluk bleef sedert
dat jaar verstoord. Men verneemt, dat, na afloop dezer missie, drie paters Franciscanen
in de nabuurschap eene nieuwe zending zullen aanvangen. Wij begrijpen niet, waarom
onze bisschop, tot voorziening in de geestelijke behoeften, zoo veel vreemde hulp
inroept.’
- Aan het Frankfurter-Journal wordt uit Schmalkalden geschreven: ‘Het schijnt,
dat het verbrokkelen van ons landje nog geen einde neemt. Nu vernemen wij, dat
Barchfeld, Herrenbreitungen en nog meer plaatsen in het vruchtbaarst district onzer
voormalige heerlijkheid zullen worden afgestaan aan Meiningen. Er heerscht in vele
streken eene schrikwekkende armoede.
- Men verneemt uit Dusseldorp, dat de bekende heer Classen-Kappelmann
veroordeeld is tot eene boete van 25 th., voor zeker artikel in de Rheiniscke-Zeitung
over de Frankforter oorlogs-contributie. De redactie dier courant is echter
vrijgesproken, alsmede dr. Becker, die wegens een dergelijk geval teregtstond.

[27 november 1866
Brief van d'Ablaing aan Couvée]
27 november 1866
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan M.M. Couvée te 's-Gravenhage.
(Kopieboek 4, blz. 296. M.M.)
M.
Ik haast mij U te antwoorden, dat ik niet andere dan het U bekende
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groote formaat-portret van Multatuli voorhanden heb en dat er door hem ook nooit
andere voor geld verkrijgbaar zijn gesteld.
Na beleefde groete
UEDw.

[29 november 1866
Van den Rijn (XXVII)]
29 november 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 282.
gemediatiseerd: opgenomen in een groter geheel, nl zó dat een regerende vorst met
behoud van zijn titel zijn feitelijke souvereiniteit verliest.

Van den Rijn, 25 november.
Het provinciaal bestuur te Keulen heeft bekend gemaakt, dat, krachtens vorige
besluiten dienaangaande, maatregelen genomen zijn tot het beletten der zoogenaamde
passiespelen (mysterien), waarin onderwerpen uit de bijbelserie geschiedenis,
voornamelijk uit het leven en lijden des Verlossers, ten tooneele worden gebragt.
Aanleiding hiertoe was gevonden in het door zekeren Schneider, zich noemende
directeur van het Passiespel te Furstenfeldbruck, in Beijeren, gepubliceerd berigt,
dat hij dezer dagen met zijnen troep te Keulen aankomen en daar zijne voorstellingen
geven zou. - Den 20sten is in die stad een jongeling van 19 jaren, geëmployeerde op
het postkantoor, in hechtenis genomen, op het oogenblik, dat hij naar Parijs wilde
vertrekken. Het trok de aandacht van een politie-beambte, dat een valsche knevelbaard,
waarmede hij zich scheen te willen vermommen, afviel, kort nadat hij aan het
spoorwegstation een biljet had genomen. Onder weg naar de politiebureau, loste hij,
zonder ernstig gevolg, twee schoten uit een revolver, op den agent, die hem
begeleidde. Men vond hem in het bezit van circa 5000 th. Het schijnt overigens dat
de politie tevens eene bende valsche munters op het spoor is. Vele personen te Deutz
zijn gearresteerd, onder anderen een niet onaanzienlijk koopman, bij wien men voor
omstreeks 10,000 th. aan valsche Kassenscheine gevonden heeft. Ook schijnt er
valsch goudgeld in omloop te zijn. Een marskramer heeft gepoogd, stukken van twee
Friedrich's d'or uittegeven. Toen men de echtheid in twijfel trok, maakte hij zich uit
de voeten.
- Uit Darmstadt wordt geschreven, dat de nieuwbenoemde gezant van Pruissen,
de heer von Wentzel, den Groothertog zijne geloofsbrieven heeft aangeboden. De
Mainzer bladen doelen herhaaldelijk
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op de moeijelijkheid van de taak, welke deze diplomaat zal te vervullen hebben,
vooral in verband met den tweeslachtigen toestand van Oberhessen. Volgens de
Kreuz-Zeitung (en geen der hessische bladen loochent dit beweren), beweegt zich te
Darmstadt eene antipruissische partij, ‘die de onbeschaamdheid heeft, zich de duitsche
te noemen.’ Vrij algemeen is men van oordeel, dat de toestand van Oberhessen
‘pijnlijk en onhoudbaar’ is. Op de beschuldiging, dat men in de hessische hoofdstad
Pruissen niet genegen is, antwoordt de Mainzer Beobachter met de vraag: ‘Of men
zich dit, na al het voorgevallene, anders had voorgesteld?’
- Men verneemt uit Frankfort, dat de Munt dier stad eerst op 1 Januarij e.k. geheel
en al zal overgaan onder pruissisch beheer. Toch zijn reeds nu in die inrigting dubbele
pruissische thalers geslagen. - Het plan om aldaar eene filiale van de Bank te Berlijn
opterigten schijnt nog niet opgegeven te zijn, ofschoon velen het betwijfelen, of zij
zal kunnen concurreren met de Frankforter Bank. Deze, namelijk, disconteert tegen
3½ pc., terwijl ook bovendien in het gewone handelsverkeer goede wissels tegen
slechts 2¾ pc. te plaatsen zijn. Het disconto der Berlijnsche Bank bedraagt 4½ pc. De Koningin vertoeft nog altijd te Coblenz, en maakt uitstapjes in de omstreken.
Dezer dagen bezocht zij te Keulen den Dom; de onder hare bescherming staande
armenschool; het Vincentius-huis; den tuin van het genootschap Flora, en het militaire
lazareth. In dit laatste gesticht is sedert eenigen tijd de verpleging door vrouwen
ingevoerd. Men verneemt dienaangaande, dat H.M. eene som van 2000 th. heeft
beschikbaar gesteld tot het opsporen van middelen, waardoor de inrigting der militaire
hospitalen nog zou kunnen verbeterd worden. - Het Gewerbe-Verein, te Coblenz,
een genootschap, dat zich de ontwikkeling en bescherming van de arbeiders-klasse
ten doel stelt, heeft onder anderen besloten, eene soort van hal opterigten, waarin elk
handwerksman zijnen arbeid ten verkoop zou kunnen aanbieden, zonder eerst
genoodzaakt te zijn, een winkel te huren. - In de gietstaal-fabriek van den heer Krupp,
te Essen, werken ruim 8000 arbeiders, die gedurende het jaar 1865 honderd millioen
ponden gietstaal geleverd hebben. Aan die inrigting waren verbonden: 160
stoomwerktuigen, 39 stoomhamers, 400 smelt-, gloei- en cementovens. - Men
verzekert, dat de Bergwerk-maatschappij te Bockum van de beijersche Regering
eene bestelling heeft ontvangen van
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96 stukken kanon van gietstaal, met getrokken loop.
- Men schrijft uit Andernach, dat de directie der Rijn-spoorweg-maatschappij
bereid is tot het leggen van een spoorweg van die plaats naar Mayen, mits de
betrokken gemeenten genegen zijn tot het afstaan van gronden. Men weet, dat
diezelfde directie, onder gelijke voorwaarde, zich bezighoudt met het ontwerpen van
een spoorweg door het Ahrthal.
- De Koburger bladen zeggen, dat de vraag, of de als ‘persoonlijk geschenk’
voorgestelde afstand der Schmalkalder bosschen aan den Hertog moet geacht worden
te strekken tot vergoeding voor de door beijersche troepen geheven oorlogscontributie
en van de verder door inkwartiering enz. geleden schade, nu in zoo ver ontkennend
beantwoord is, dat 27,000 fl. voor die vergoedingen zijn aangewezen. ‘Of dit bedrag
voldoende is (gaan die bladen voort); of voorts deze uitgaven zullen bestreden worden
uit 's lands kas, dan wel uit de particuliere fondsen van den Hertog, dien men de
Schmalkalder wouden ten geschenke gaf, dit moeten wij onbeslist laten.’
- Van den Neder-Rijn wordt medegedeeld, dat aldaar, in onderscheidene gemeenten,
petitien worden geteekend, strekkende tot afschaffing van de tollen. Men zegt daarin,
dat het onbillijk is, juist die streken met dit bezwaar belast te laten, welke niet
bevoordeeld worden door het bezit van spoorwegen. Daar bovendien in de nieuw
aangehechte landen het verkeer op de openbare wegen grootendeels geheel vrij is,
schijnt het eene anomalie, de oude provincien te laten gebukt gaan onder een misbruik
dat in de nieuwe is opgeheven.
- Volgens eene in de meeste Rijnsche bladen overgenomen statistiek, bestonden
in Duitschland, in 1792, niet minder dan 192 Souvereinen onder de benamingen van
Keurvorsten, Hertogen, Vorsten en Graven. Bovendien telde men nog 83 geestelijke
Rijks-vorsten, aartsbisschoppen, bisschoppen, abten, enz.; vervolgens nog 41 vrije
Rijks-steden, 6 vrije Rijks-dorpen en omstreeks 1500 Rijks-ridders, welke laatsten,
hoewel geene zitting nemende in de Rijks-dagen, toch eene soort van halve
souvereiniteit uitoefenden, daar zij alleen van den Keizer afhingen. Volgens eene
beslissing van Rijks-afgevaardigden in 1803, werden vele Rijks-steden en geestelijke
vorsten gemediatiseerd, en werd hun gebied in grooter Staten ingelijfd. Soortgelijke
maatregelen waren een gevolg van den Presburger vre-
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de in 1805, en van de oprigting van het Rijn-verbond. De Bonds-acte van 1815 maakt
nog melding van 42 Staten. Door uitsterven en overdragt daalde het getal der Vorsten
vóór en in 1866 tot 34, benevens 4 vrije Steden. Daarvan verdwenen in dezen zomer
5 Vorsten en eene Stad. - Het weekblad van het National-Verein zegt, op goede
gronden te kunnen verzekeren, dat eenige kleine noordduitsche Vorsten op het punt
staan, ten behoeve van Pruissen te abdiceren.
- De kadettenschool te Kassel, gesticht in 1771, door Landgraaf Frederik II, is
naar Berlijn overgeplaatst.
- Koning Lodewijk van Beijeren heeft een bezoek gebragt aan het groothertogelijk
Hof te Darmstadt. De beijersche Vorst werd aan het stationsgebouw ontvangen door
de Prinsen Kavel, Lodewijk en Wilhelm, en woonde 's avonds in de opera de
voorstelling der ‘Afrikanerin’ bij, na afloop waarvan hij weder vertrokken is.
- Men verzekert, dat de Mainzer gemeenteraad eenstemmig besloten heeft, bij de
Regering aantedringen op de verwijdering der Jezuiten.

[4 december 1866
Van den Rijn (XXVIII)]
4 december 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 286.
Luxemburg: er bestond tussen Nederland en Luxemburg een personele unie doordat
Willem III in het ene gebied koning in het andere groothertog was. Daarom had bij
de toenemende rivaliteit tussen Bismarck en Napoleon III de internationale positie
van Luxemburg ook voor Nederland een groot belang.

Van den Rijn, 1 december.
Men verneemt uit Wiesbaden, dat de onder het voorzitterschap van den
bergwerkdirecteur dr. Brassert benoemde commissie met eenparigheid van stemmen
besloten heeft, de pruissische wetgeving op mijn-ontginning en bergwerken geschikt
te verklaren voor het Nassausche, zoodat een dienovereenkomstig ingekleed voorstel
aan het ministerie van Koophandel zal worden aangeboden. - De onderhandelingen
met den Hertog van Nassau over de domeinen van dien Vorst schijnen gevoerd te
worden op den grondslag eener kapitalisatie van de gemiddelde inkomsten. Drie
vijfde gedeelten van dat kapitaal zullen in landerijen en bosch worden afgestaan;
voor het overschietende zal eene rente in geld worden betaald. Een Mainzer
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blad zegt hieromtrent: ‘Eene overeenkomst tusschen de pruissische schatkist en
Hertog Adolf is niet moeijelijk te treffen, wanneer men de derde partij, de nassausche
bevolking, van de onderhandelingen uitsluit. De vraag had niet alleen moeten zijn,
hoe de gewezen Hertog schadeloos moet gesteld worden voor zijne domeinen, maar
bovendien, en vooral, wat werkelijk domein was? Bij de behandeling dezer kwestie
door Pruissen wordt men onwillekeurig gedrongen, zich het spreekwoord te
herinneren, dat van breede riemen spreekt. Wat is er uitgerigt door al de bekwame,
eerlijke, regtskundige mannen, die zich hadden voorgenomen, in deze zaak een woord
medetespreken tot bescherming van de belangen des nassauschen volks? Het
openstellen van het Park te Biberich is zeker eene groote weldaad, en de
vreemdelingen, die deze voormalige residentie bezoeken, zullen waarschijnlijk
doordrongen zijn van dankbaarheid voor de Regering te Berlijn; maar het nassausche
volk had andere aanspraken te doen gelden, en die zijn jammerlijk uit het oog
verloren.’ - Volgens de Kreuz-Zeitung, zou het voornemen bestaan, de pruissische
strafwetgeving toepasselijk te verklaren op Frankfort, aangezien de daar bestaande
wetten geen voldoenden waarborg schijnen opteleveren voor de beteugeling van
zekere agitatie. Het Amtsblatt dier stad behelst overigens reeds nu eenige bepalingen,
betreffende het regtswezen. De benoeming van regterlijke beambten zal door den
Koning geschieden; het toelaten van advocaten en notarissen zal van den minister
van Justitie uitgaan; eenige bevoegdheden van den voormaligen Senaat gaan op het
hof van appèl over; het Obertribunal te Berlijn vormt het hof van cassatie. Vervolgens
zijn dezer dagen bepalingen vastgesteld op de driejarig-vrijwillige dienst. De personen
die zich daartoe aanmelden, mogen het wapen kiezen, waartoe zij willen behooren.
- Men verneemt uit Hanau, dat de militaire ligting aldaar geregeld en ordelijk
plaats heeft. De opgeroepenen doortrekken, met bloemen en linten gesierd, de straten.
Men kon in de stemming geen verschil bemerken met vorige ligtingen onder
keurhessisch bestuur. De Mainzer-Beobachter, dit berigt uit pruissische bladen
overnemende, drijft den spot met ‘het optimismus, dat zelfs uit de brooddronkenheid
van beschonken jongelieden stof meent te mogen putten om den nieuwgeschapen
toestand te verheerlijken. Wij hopen (gaat die courant voort), dat de pruissische
politiek andere en betere bewijzen
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van tevredenheid moge inoogsten, dan het geschreeuw van miliciens, die hunne
nieuwe loopbaan inwijden met onmatig gebruik van brandewijn. Ook onder het
vorige bestuur bestond die zeer onbehoorlijke gewoonte; maar wij vernamen nooit,
dat de keurvorstelijke Regering zulk straatrumoer durfde aanvoeren als een bewijs
van algemeene tevredenheid. Niemand zou het ook als zoodanig hebben aangenomen;
maar tegenwoordig, na Königgratz, schijnt alles veranderd te zijn.’
- Te Keulen wordt in de tuighuizen met bijzonderen ijver gewerkt, zelfs des
zondags. Men schijnt voornamelijk bezig te zijn met het veranderen der affuiten van
het vestinggeschut.
- Vijf personen van het 32ste landweer-regiment, die voor de hoofdschuldigen aan
de oproerigheid van dat corps worden gehouden, zijn van Mainz naar Spandau
overgebragt. Men zegt, dat zij in laatstgemelde vesting hunne straf zullen ondergaan.
- Men verneemt, dat de heer Krupp, eigenaar van de reusachtige gietstaalfabriek te
Essen, 10,000 th. heeft bijgedragen voor het opterigten invalidenfonds. - Volgens
zekere berigten, zou er plan bestaan om den zetel van het limburger bisdom te
verleggen naar Coblenz of Frankfort. - Men schrijft uit Hannover aan de
Coblenzer-Zeitung: ‘Het is ons zeer goed bekend, dat de invoering van het
dagbladzegel in Pruissen een gevolg was van bijzondere oorzaken, die thans niet
meer bestaan, en gelooven daarom, des te meer geregtigd te zijn tot den wensch,
verschoond te mogen blijven van dezen last, die bijzonder drukt op beschaving en
intelligentie. Wel kunnen wij billijkerwijze niet verwachten, bij uitzondering bevrijd
te blijven van een euvel, waaronder de oud-pruissische provincien bij voortduring
gebukt gaan; maar wij meenen, in het belang van ontwikkeling en welvaart, te mogen
hopen, dat deze belasting overal zal worden afgeschaft.’ Andere Rijnsche bladen
behelzen over dat onderwerp het volgende: ‘Daar de president der Tweede Kamer
onlangs de pers uitdrukkelijk heeft uitgenoodigd, de discussien over het budjet
uitvoerig medetedeelen, vinden wij het niet ongepast, te herinneren, dat juist de
Volksvertegenwoordiging, nu 14 jaren geleden, de zegelbelasting op dagbladen
weder heeft goedgekeurd, en daardoor een groot bezwaar heeft verbonden aan de
openbaarmaking harer eigene werkzaamheden en de deelneming des volks aan de
publieke zaak. Zoo dikwijls eene courant van middelmatig debiet een half vel moet
vul-
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len met het verslag der werkzaamheden van de Tweede Kamer, heeft zij voor die
daad van patriotismus, behalve de kosten voor papier, redactie, zetten, drukken en
verzenden, nog bovendien, in de gedaante der zegelbelasting, als het ware eene boete
van circa 10 th. te storten. Met het oog op den gunstigen toestand der financiën (men
spreekt van een overschot van 100 millioen th.), zou het waarlijk tijd worden, eens
te denken aan de afschaffing dezer belasting, zoo belemmerend voor de ontwikkeling
van burgerzin en beschaving.’
- Overal ziet men nieuwe kaarten van Duitschland, van Pruissen, enz. te koop
aangekondigd. Op de meeste daarvan (misschien op alle) staat het Groothertogdom
Luxemburg binnen de grenzen van het Noordduitsch-Verbond.

[11 december 1866
Van den Rijn (XXIX)]
11 december 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 292. De
allerlaatste zin is een toespeling op een bekend gedicht van François Andrieux
(1759-1833), getiteld Le meunier de Sans-Souci (1797) dat Eduard Douwes Dekker
in 1838 vertaald had, maar dat door Mimi gepubliceerd is naar een afschrift uit
1882. (Brieven I, blz. 39-44; Brieven WB I, blz. 22-25)

Van den Rijn, 8 december.
Volgens berigten uit Baden, zijn zekere voorstellen om voor een langen termijn de
speelpacht aan een nieuw gezelschap aftestaan, kortaf van de hand gewezen. Het
contract met den tegenwoordigen pachter is evenwel verlengd geworden, doch slechts
voor één jaar. Men maakt daaruit op, dat die inrigting weldra voor goed zal worden
opgeheven. - De academische lessen te Heidelberg worden bezocht door 742 personen.
Hieronder zijn 68 theologen, 335 juristen, 175 studenten in de philosofie en 55 in de
medicijnen. Bovendien worden de lessen bezocht door een dertigtal chirurgen en
pharmaceuten, en 68 personen van rijperen ouderdom, die zich niet wijden aan een
bepaald vak.
- De eenjarig-vrij willige krijgsdienst is in het Groothertogdom Hessen ingevoerd.
- Aan de Neue Badische-Landeszeitung wordt uit Darmstadt geschreven: ‘Sedert
eenigen tijd heerscht in de zuidduitsche diplomatie groote bedrijvigheid. Er hebben
hier ter stede bij-
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eenkomsten plaats gehad, die van goed onderrigte zijde doen beweren, dat er op den
29sten November een verbond is gesloten tusschen Beijeren, Wurtemberg en dat
gedeelte van Hessen, hetwelk niet behoort tot het Noordduitsch-Verbond. Waarom
hierbij van Baden geene melding wordt gemaakt, zegt onze berigtgever niet.’ - De
Darmstadter-Zeitung, de 10de aflevering der bekende ‘Geografische Mededeelingen’
van Petermann beoordeelende, maakt daarbij de volgende opmerking: ‘Men mag
niet uit het oog verliezen, dat de hier opgegeven territoriale veranderingen in
Duitschland geenszins als definitief moeten worden beschouwd, en dat veeleer, zoo
ter betere afronding der grenzen als om andere redenen, nog vele veranderingen, ook
wat Oberhessen betreft, zullen moeten plaats vinden.’ - De Maimer-Beobachter
verwondert zich over het opzien, hetwelk telkens te Berlijn schijnt te worden
teweeggebragt door het minste teeken van ontevredenheid in kringen, ‘die niet mogten
medejubelen in den overwinningsroes van Königgratz.’ Dat blad vergelijkt den
toestand van Pruissen en sommige omliggende landen met de stemming van personen,
die met elkander gespeeld hebben. ‘Dat de winner tevreden is (zegt het), laat zich
begrijpen; hem is niets aangenamer dan het gewonnene te behouden en zijnen buit
in veiligheid te brengen; maar hij gunne den verliezer het regt, te peinzen op de
mogelijkheid eener revanche. Te allen tijde (gaat dat blad voort), vonden overwinnaars
niets natuurlijker dan dat zij overwonnen, en het veroverde behielden; maar even
natuurlijk is het, dat anderen, wien het lot minder gunstig was, het verlorene trachten
terug te erlangen. De verbrokkeling van Hessen is reeds treurig genoeg, zonder dat
men nog daarbij vordere, dat wij daarin berusten, of, erger nog, ons daarover zelfs
verheugen zouden.’
- Men verneemt uit Wiesbaden, dat Hertog Adolf, uit Rumpenheim, waar hij zich
nog altijd bevindt, last heeft gegeven, het park Biberich weder opentestellen voor
het publiek. Reeds vóór die vergunning echter was dit geschied, en wel op bevel uit
Berlijn. - Men berekent, dat de inwoners van Wiesbaden ter gedeeltelijke
schadeloosstelling voor inkwartiering circa 160,000 fl. zullen te vorderen hebben.
Bij den tragen gang der liquidatie van zulke vorderingen, zal het nog lang duren, eer
de betrokkenen deze, trouwens zeer onvoldoende, vergoeding zullen kunnen
ontvangen.
- Men schrijft uit Koburg, dat de Volksvertegenwoordiging aan-
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dringt op de invoering eener jury, ter behandeling van persdelicten. - In den omtrek
van Trier, en overigens in de geheele Saarstreek, wordt geklaagd, dat de productie
van steenkolen niet kan toenemen in evenredigheid met de aanvraag, wijl er gebrek
bestaat aan arbeiders. Er worden pogingen aangewend om vreemde werklieden
aantewerven, en dit is reeds aanvankelijk gelukt, daar o.a. een vijftigtal oostenrijksche
bergwerkers-huisgezinnen op het punt staat, zich in de Saarstreek te komen vestigen.
- De Mainzer bladen bevatten de volgende mededeeling: ‘Toen onlangs vijf
landweerlieden van het 32ste regiment als gevangenen van hier werden getransporteerd,
om, naar wij meenden, hunne straf in de vesting Spandau te ondergaan, verkeerden
wij in de hoop, dat er geene andere, althans geene zwaardere straffen waren
uitgesproken. Nu echter is ons verzekerd, de hoofdschuldige zich nog altijd in deze
vesting bevindt, en dat die ongelukkige ter dood veroordeeld is. De sympathie met
dien persoon is algemeen, vooral daar er veel wordt gemompeld over aanleiding,
die er zou gegeven zijn tot de oproerigheid, waaraan hij en zijne kameraden zich
hebben schuldig gemaakt. Het geheele regiment lag hier vroeger in garnizoen, en
stond bekend als voorbeeldig van gedrag.’ - Volgens de jongste statistiek van de
universiteit te Bonn, wordt aan die hoogeschool onderwijs gegeven door 52 gewone
en 20 buitengewone hoogleeraren. Het getal der privaat-docenten bedraagt 28. Er
zijn 952 studenten, waarvan behooren: tot de evangelisch-theologische faculteit 68;
tot de juridische 150; tot de katholiek-theologische 222; tot de medische 213; tot de
philosofische 253.
- De dotatie-wet houdt veler aandacht gaande, en zeer weinigen schijnen tevreden
met het standpunt waarop thans die zaak gebragt is. Streng-monarchalen betreuren
de, volgens hen, ongepaste inmenging der Kamer in eene zaak, die, naar hun gevoelen,
alleen den Koning aangaat.‘Gesteld (schrijft een Coblenzer blad), men had den
Volksvertegenwoordigers opgedragen, aan zekere ambtenaren bij eenigen tak van
algemeen bestuur eene belooning toetekennen voor buitengewone inspanning. Zou
niet, in dergelijk geval, de Kamer zich doen voorlichten door den persoon, die, aan
het hoofd van dat corps ambtenaren staande, geacht worden kon, beter dan iemand
te weten, hoe de toegedachte belooning behoorde te worden verdeeld? Welnu, is niet
de Koning het hoofd des legers? Moet niet hij geacht worden te kunnen beoordeelen,
wie zijner generaals het
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meest heeft uitgemunt? Is het niet eene kleingeestige bemoeizucht, Z.M. hierin als
het ware de handen te willen binden? En het zijn niet alleen de buitengewone diensten,
die hier in aanmerking komen: ook de financiële omstandigheden der betrokkenen
behooren invloed te hebben op de verdeeling der toegelegde belooning; en hetgeen
zeer geschikt en zonder de minste onkieschheid zou kunnen worden overgelaten aan
de beoordeling van Z.M., wordt een doornig onderwerp ter behandeling van anderen,
zij mogen dan al of niet behooren tot de Vertegenwoordigers des volks. Het kan den
generaals, wier beleid en moed de grenzen des vaderlands hielpen uitbreiden, niet
aangenaam zijn, zich op die wijze ‘getaxeerd’ te zien, noch wat hunne verdiensten
aangaat, noch wat hun geldelijk vermogen betreft; en hetgeen vereerend wezen kon
uit den mond van hunnen Koning, zou misschien kwetsen, indien 't werd uitgesproken
door anderen’. Ook sommige liberale bladen betreuren de wending, die deze zaak
genomen heeft, en vreezen, dat de inmenging der Kamer een precedent zal daarstellen,
hetwelk ten laatste de Volksvertegenwoordiging zou doen afdalen tot eene commissie
tot het afnemen van vergelijkende examens. ‘Men had (zeggen die bladen) de
gevraagde som moeten toestaan of moeten weigeren; dit ging de Kamer aan, en wij,
voor ons, zouden eene weigering natuurlijk hebben gevonden, zoo lang vele
noodzakelijke uitgaven moeten uitgesteld blijven; maar in geen geval kwam het te
pas, zich optewerpen tot beoordeelaars over den juisten graad van verdienstelijkheid
der betrokkenen’. Velen beweren, in strijd met de meeste Berlijnsche couranten, dat
graaf Bismarck het hem door de commissie toebedachte aandeel in de geldelijke
belooning niet aannemen zal, en noemen dit zoowel eene daad van bescheidenheid
als van welbegrepen politiek. ‘Men moet de handen vrijhouden (zegt de
Mainzer-Beobachter) om den twijfelachtigen vriend van heden, die gisteren nog
onze verklaarde vijand was, bij gelegenheid de deur te kunnen wijzen; en dat kan
men niet, indien men de hand in den zak heeft. Kamerontbindingen zijn van die
zaken, welke nu en dan te pas komen in de avontuurlijke politiek onzer dagen.’
Diezelfde courant, de voorstellen der commissie uit de Kamer over de dotatiewet
besprekende, vraagt: ‘Of men zich ook beijverd heeft, de namen te leeren kennen
van de personen, die, in den vorm van oorlogscontributien, hebben bijgedragen tot
stijving van de pruissische schatkist? Indien men zoo
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naauwkeurig weten wil (gaat het bedoelde blad voort), hoe de namen luiden der
personen, die iets uit de schatkist zullen ontvangen, behoorde men even stipt
onderzoek te doen naar de wijze, waarop zulke gelden in die schatkist gevloeid zijn.
Maar zoo ver gaat waarschijnlijk de naauwgezetheid der Berlijnsche
Volksvertegenwoordiging niet. Men neemt de provincien gretig aan, maar verzet
zich tegen het sparen van de molens.’

[14 december 1866
Van den Rijn (XXX)]
14 december 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 295.

Van den Rijn, 11 december.
Men schrijft uit Frankfort: ‘Ofschoon men niet zeggen kan, dat de voorbereiding tot
de keuze van een Afgevaardigde voor het noordduitsche Parlement hier hartstogten
heeft opgewekt, wordt toch deze aangelegenheid met eenige ernst besproken. Eerst
werd de heer von Rothschild genoemd, doch later vestigde men de aandacht op den
heer Classen-Kappelmann, van Keulen, die zich eenige aanspraak op de dankbaarheid
der Frankforters schijnt verworven te hebben door zijn vlugschrift over de aan onze
stad opgelegde oorlogscontributie; welk schrijven hem dan ook, gelijk men weet,
eene veroordeeling op den hals heeft gehaald.’
- Te Keulen maakt men reeds nu aanstalten voor de viering van het carnaval. Van
zekere zijden wordt gepoogd, het gemeentebestuur te nopen tot het verleenen eener
toelage uit de stadskas.
- De Norddeutsche-Zeitung beklaagt zich, dat, van alle Staten, die geheel of
gedeeltelijk zullen behooren tot het Noordduitsch-Verbond, alleen Hessen-Darmstadt
tot heden toe nalatig gebleven is in het zenden van gemagtigden om deeltenemen
aan de conferentien over het ontwerp der Bonds-constitutie. Hoewel nu uit latere
berigten blijkt, dat bedoelde mogendheid verklaard heeft, weldra aan hare verpligting
te dezen aanzien te zullen voldoen (te elfder ure, voorwaar, want de conferentien
zullen den 15den dezer beginnen), schijnt men toch te Berlijn niets minder dan tevreden
over den geest, die zich te Darmstadt openbaart. Het eenige blijk van voorbereiding
tot den nieuwen toestand is de invoering van de éénjarig-vrijwillige militaire dienst
bij het groothertogelijk leger. Overigens schijnt de sympathie voor het Noorden alles
behalve welgemeend te zijn. Vol-
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gens een berigt uit Oberhessen echter, schuilt die tegenzin niet zoo zeer bij de
bevolking, als bij de diplomatie. Dat berigt luidt als volgt: ‘Bij de werkzaamheden
tot afronding van grenzen, is het voorgekomen, dat men de bevolking der vroeger
keurvorstelijke, nu pruissische, gemeente Wolfenborn moest afvragen, of zij
Darmstadtsch of Pruissisch zijn wilde? Met algemeene stemmen werd Pruissen
gekozen. Ja zelfs verklaarden de bewoners van dat stadje den landraad von Briesen,
liever naar America te willen vertrekken, dan onder Hessen te staan.’ - Er zijn nu
wederzijdsche commissarissen benoemd geworden om de teruggave te regelen van
eenige voorwerpen, toebehoorende aan het Keulsche dom-kapittel, die te Darmstadt
waren bewaard. - De bekende democraat Lodewijk Bamberger heeft, uit Parijs, waar
hij zich sedert de beroering van 1848 ophoudt, aan zijne Mainzer stadgenooten een
openbaren brief geschreven, waarin hij aandringt op aansluiting aan Pruissen. ‘Het
handhaven (zegt hij) van de vermeende regten der kleine Souvereinen is het grootste
struikelblok, dat der duitsche eenheid in den weg staat. De kleine Staten hebben
uitgediend; het Zuidduitsch-Verbond is eene hersenschim. Door en met Pruissen
alleen is het mogelijk, Duitschland te verheffen tot den rang, die het in de europesche
Statengroep toekomt, en dat is tevens het belang der welbegrepen democratie.’ - Men
schrijft uit Mainz: ‘Heden, 8 December, stemden van de 5400 kiesgeregtigden slechts
2418, en dat in weerwil van velerlei pogingen om algemeene deelname optewekken.
Reeds vroeg in den ochtend reed een meubel wagen, behangen met reusachtige
plakaten, door de stad, om de slapenden te wekken en de flaauwen aantevuren. De
politie maakte zich van den wagen meester en plaatste hem in het Carmeliten-klooster.
Gisteren verscheen een vlugschrift, waarin werd aangedrongen op aansluiting aan
het Noordduitsch-Verbond, en waarin de arbeiders worden vermaand, te stemmen
voor de vooruit-gangspartij. Heden avond is de verkiezing afgeloopen. Men verwacht
eene meerderheid voor de democratische partij; er is geen denken aan een overwinning
van de zwarten.’ - In Rijnhessen zijn weinig kiezers opgekomen, en die weinigen
zijn bijna allen afhankelijke ambtenaren van de Regering, welke van haren kant alle
pogingen heeft aangewend om de haar ondergeschikte personen naar de stembus te
drijven.
- Uit Wiesbaden wordt medegedeeld, dat de laatste attributen van
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het voormalig nassausch hofmaarschalksambt, in de gedaante van een wagen met
mobilair, van daar verzonden zijn; men zegt naar Biberich. - De muziek in de kurzaal
werd vroeger uitgevoerd door de kapel van een nassausch regiment. Er is besloten,
bij de opening van het aanstaande saizoen, die verrigting optedragen aan pruissische
militaire muzikanten.
- Uit het Badensche wordt gemeld, dat op den 2den dezer te Karlsruhe aan eene
beroerte is overleden de bekende componist Kalliwoda. - De badensche Kamers
hebben 220,000 fl. toegestaan om 19,000 geweren geschikt te maken voor
kulas-lading.
- In den brief, waarin de Koning den bisschop van Limburg bedankt voor het door
dien prelaat aan zijne diocesanen gerigte schrijven, betreffende de op hen rustende
verpligting om de vereeniging met Pruissen van geheeler harte toegedaan te zijn,
wordt o.a. de hoop uitgedrukt, ‘dat de, op den zekeren grondslag van Gods
onvergankelijk Woord, door den bisschop aan zijne onderhoorigen gegeven herderlijke
vermaning goede vruchten dragen zal.’ - Te Essen heeft men proeven genomen met
stalen geschut; de uitslag moet, naar men verzekert, zelfs de hoogstgespannen
verwachting overtroffen hebben. - De Rijnsche bladen deelen een stuk mede uit de
Norddeutsche-Zeitung, waarin deze courant (volgens die bladen, op zeer ‘naïve’
wijze) beweert, dat het amendement-Hoverbeck, strekkende om de ministers v.
Bismarck en v. Roon uittesluiten van de dotatie, en wel hierom, omdat men nog zoo
kort geleden dien heeren hunne anticonstitutionele zonden te vergeven had gehad,
op een geheel valschen grondslag rust, aangezien integendeel de indemniteitswet de
fouten der Volksvertegenwoordiging met den mantel der liefde heeft moeten bedekken.
‘Alles wat de ministers tegen den wil der Kamer hebben gedaan (zegt het genoemde
blad), heeft zich proefhoudend getoond, en is als zoodanig erkend geworden; alles
wat door de Volksvertegenwoordiging tegen die ministers is besloten, is en blijft ter
zijde gesteld. De nationale belooning, die nu den ministers is toegekend, zou nimmer
verdiend geworden zijn, indien die staatslieden niet het inzigt en de kracht hadden
bezeten, zich te verzetten tegen den wil der Kamer.’
- De aan de Americanen ontleende inrigting van spoorweg-afdeelingen bij het
leger te velde heeft in den jongsten oorlog zulke goede diensten gedaan, dat zoodanige
inrigting voortaan, ook in vredestijd,
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voor vast aan elk armee-corps zal verbonden zijn.
- De Rijnsche bladen deelen een wets-ontwerp mede van de mecklenburgsche
Regering, tot regeling van het schoolwezen op riddergoederen. Volgens dat ontwerp,
zal de betaling der leeraars grootendeels geschieden in levensbehoeften en
grondgebruik. De Coblenzer-Zeitung maakt, na opgave van het minerval in de
gedaante van boonen, rogge, stroo enz., de opmerking: ‘Toch mag men deze belooning
niet als te gering beschouwen, wanneer men let op hetgeen de leeraar daarvoor te
leveren heeft. Hij moet namelijk bekend zijn met de bijbelsche geschiedenis en den
Staats-catechismus; hij moet kunnen spellen, lezen en schrijven; hij moet uit het
hoofd en op de lei bewijzen geven van bekwaamheid in de vier hoofdregelen der
rekenkunde; eindelijk, hij moet de wijzen kennen der kerkgezangen. Wij betwijfelen
het zeer, of de ontwikkeling op de mecklenburger riddergoederen eene schitterende
toekomst tegemoetgaat.’
- In een dezer dagen verschenen vlugschrift, waarin de kleinstaatsgezindheid hevig
wordt aangetast, komt eene uit officiële bronnen geputte opgave voor van de gelden,
die in de vorige eeuw door verschillende duitsche Vorsten zijn ontvangen van
Engeland voor het ‘leveren’ van menschen als soldaten in den oorlog met N.-Amerika.
Volgens die opgave, is ontvangen door den Vorst van Hessen-Kassel, 2,600,000 p.
st.; van Brunswijk, 780,000 p. st.; van Hannover, 448,000 p. st.; van Hanau, 335,150
p. st.; van Anspach, 305,400 p. st.; van Waldeck, 122,670 p. st.; en door nog
verschillende andere duitsche Vorsten te zamen 535,400 p. st. Het totaal bedraagt
ver over de zestig millioen gulden nederl.

[december 1866
Brief van Multatuli aan Huet]
Midden december 1866
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
De brief waarover Multatuli in de aanhef schrijft, is niet teruggevonden.
Bosscha: de historicus Johannes Bosscha (geb. 1797) schreef in reactie op de
gebeurtenissen in Duitsland een als vaderlandslievende bemoediging bedoelde
brochure van 48 blz.: Pruisen en Nederland. Een woord van J. Bosscha, oud-minister,
aan zijne landgenooten. (Te Amsterdam, bij C.M. van Gogh. 1866)
In de eerste versregel van Ten Kate staan zijn wentlen en haar wentlen door elkaar
geschreven.
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't Haagsche blad: in de eerste helft van december 1866 werd een prospectus verspreid
om een vrijzinnig-liberaal Dagblad van Nederland op te richten en daarvoor een
bedrag van f 500.000 als geldlening bijeen te brengen. Tot de initiatiefnemers
behoorden o.a. de letterkundigen Dr. M.P. Lindo, Lodewijk Mulder, Mr. C. Vosmaer,
het kamerlid T.J. Stieltjes en de predikant Dr. J.C. Zaalberg. Het zou verschijnen bij
de uitgeverij Sijthoff te Leiden.
Waarde Heer Huët, Ik haast me U den ontvangst te berichten van de f 25., en 't spyt
me in zoover dat ik U gister daarom vraagde wyl ge nu misschien ongerust zyt dat
het geld verloren is. Maar gy zult wel berekenen dat onze brieven elkander gekruist
hebben. Ik dank U wel.
Mogt het eens tepas komen myne geringe deelneming aan Uwe Courant
uittebreiden, stel het dan S.V.P. voor, en wel zonder eenig terugzigt op myn verblyf
hier. Integendeel, ik wil zoodra ik my wat bewegen kan, Zuidwaarts op. Myne vrouw,
vroeger reeds uitgeput, zal bezwyken onder de inspanning. Haar moed ging altyd
haar kracht te boven. De betrekking die zy nu vervult schynt vermoeiend te wezen
(Zy heeft in 14 dagen een paar uur vry.) Zy geeft bloed op. Als ik naar Parys kon
komen, en haar daar by my laten komen, zou 't een ware verlossing zyn. Dat wilde
ik dus gaarne, en toch schreef ik niet aan den Heer Enschedé. Ik kan niet gelooven
dat een voorstel van my iets zou uitrigten als gy er geen kans toe ziet. Bovendien ik
vrees dat alles zal afstuiten op de ‘Begrooting’ van 't blad. En dit is natuurlyk!
Waarom méér uitgaven te doen als 't met de nu vastgestelde, goed marcheert? Reeds
begryp ik niet dat men f 25 smaands geeft voor rynberigtjes die, denk ik, even goed
konden worden geleverd door 't gewoon intern personeel. Dit alles maakt my schuw
my by de HH. Enschedé aantemelden met wat nieuws. Maar nog eens, komt het te
pas iets voortestellen, doe het dan. Ik zal trachten stipt te doen wat gy, namens my,
toezegt, of op u neemt.
Nu zoudt ge my een groote dienst kunnen bewyzen. Reeds na 't lezen der eerste
aankondiging van Bosscha's Pruissen en Nederland, voelde ik begeerte dat boekje
te lezen, wyl ik gis dat ik daarover iets zal te zeggen hebben. Ik heb den Duitschen
geest eenigzins bestudeerd. (Niet omdat ik in Coblenz ben, want ik spreek niemand,
maar ik las veel den laatsten tyd. Kent gy Dr. I. Scherr, professor te Zurich?
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Hy is, als schryver, eene zeer eigenaardige persoonlykheid. Als ik zyn hoofdfout er
afreken - de zeldzame fout van exuberatie van rykdom in uitdrukking - stel ik hem
boven alle schryvers die ik ken. Hy haalt nu en dan Shakespere aan, en ik geloof
waarachtig uit coquetterie om den lezer te doen zeggen dat hij (Scherr) toch ryker
is. Als gy hem leest - ik recomm. U Blücher u seine Zeit - meen dan niet dat ik alles
mooi vind, maar zeker bestaan zyn schryvers-ondeugden in overmaat van deugd. De
natuur is gul geweest, toen ze dien Scherr maakte, ze had met niet meer moeite uit
zyn stof een paar geschiedschryvers kunnen daarstellen, plus een wysgeer, plus een
dichter, en nog een en ander op de koop toe. Maar nog eens, juist daardoor is Scherr
te vol.)
Enfin - Bosscha. Ik wilde U vragen of ge U de uitgaaf voor my wilt getroosten,
my die brochure te zenden? Misschien zal dat my aan 't werk helpen, want dingen
van myzelf, uit myzelf, heb ik niet. Ik ben te bitter gestemd. Eén vloek is al wat ik
te zeggen heb. Als treurig kenteeken van die stemming vertaalde ik dezer dagen iets
van Scherr. De moeielykheid om zyn Duitsch overtebrengen in ons ryk - maar
betrekkelyk altyd te arm - Hollandsen, trok my aan. Ik zal 't U zenden, misschien
weet gy er een debouché voor, maar ik wil niet dat men 't wete dat ik vertaal. Men
zou 't aanzien als een testimonium paupertatis. En dat is niet geheel juist. Wel ben
ik uitgeput, maar niet door armoede aan gedachten, t Is door pyn, die my de uiting
belet.
En te moeten aanzien dat daar in Holland allerlei zwendelaars 't hoogste woord
voeren! Ja, zend my Bosscha! 't Zou wel vreemd wezen als onder de factoren die de
verhouding van Holland tot Pruissen bestemmen niet ook de groote droevige factor
was: de verrotting van den Nederl. Staat! En dan ben ik op myn topic, de eenige die
my kan aandryven tot meespreken.
Ik dank U voor uw belangstellend schryven. De berigten van myn kinderen zyn
goed. Myn Eduard schryft Italiaansch alsof hy 't altyd gedaan had. Nu, 't is er ook
een taal naar! 't maakt my misselyk. Nog erger dan het fransch staat het tot het latyn
als Ootemoe tot grootmoeder. 't Is net een taal om vóór 't spenen te spreken.
Wees met uwe vrouw vriendelyk gegroet van
Uw vriend
Douwes Dekker
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't Is hier verduiveld koud. Hebt gy ten Cate's ‘Schepping’ al onder handen? Ik ben
er benieuwd naar: Verzen! ten Cate! Oh!
‘Ik zou deez aardkloot in zyn wentlen
Met éénen voetstoot om doen kent'len
Doen zinken in het niet waaruit ze (hy, ik weet niet regt)
't aanzyn nam...’ En dan met al m'n ridderorden op de pantoffelparade gaan drentelen.
't Is misselyk! Neen, treurig, want al dat tuig wordt betaald, beloond ontzien,
geëerd. Dat maakt me bitter. Wat een malle historie met die nieuwe courant. f 500.000!! Och ik zou 't met
zooveel minder gedaan hebben. En wat 'n eer voor 't Haagsche blad, dat men ½
miljoen in kas moet hebben om het met succes te durven aanvallen. Le fait est, dat
die Lion ‘talent’ heeft. Elken dag op een gegeven uur heeft hij zooveel
verontwaardiging, zóóveel ironie, zóóveel geestdrift by de hand! Dat's wat mooier
dan Uw haarlemmer, die zoo modest schuilt achter z'n ‘men zegt, men beweert, blad
zóó laat zich schryven’. Nooit zal men ½ miljoen man by eenroepen, om de Opregte
te bestryden. Maar wat worden de advertenties saai! Met de roerende sterfberigten
is 't glad uit. Eens maar las ik iets van ‘ouden en jongen Adam’. Och alles gaat
achteruit.

[19 december 1866
Van den Rijn (XXXI)]
19 december 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 299.

Van den Rijn, 16 december.
Te Frankfort is een adres in omloop, waarin eenige vertegenwoordigers der liberale
partij den wensch uiten, dat de leden van het stadsbestuur niet voor hun leven benoemd
worden, en tevens, dat de keuze niet van een conclave moge uitgaan, maar geschiede
door de geheele vertegenwoordiging der burgerij. - De eerste heffing voor de
krijgsdienst is nu geschied. Van de 505 dienstpligtigen bevonden zich vele in het
buitenland, en door de zorg van het bestuur is ten behoeve dier afwezenden geloot.
Van de aanwezige jongelieden zijn 180 geschikt geoordeeld voor de dienst, waarvan
echter slechts 61 bij het leger zijn ingelijfd. Zij worden in de stad zelve of in den
omtrek geplaatst. Tot driejarige vrijwillige dienst had zich slechts één persoon
aangemeld; het getal aspiranten voor éénjarige dienst was 261.
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De oproeping der in 1846 geborenen zal in Februarij 1867 plaats vinden. - Bij de
liquidatie-commissie van het voormalige Duitsch-Verbond zijn door Oostenrijk de
volgende vorderingen ingediend: voor deelname aan Bonds-executien in
Holstein-Lauenburg (1851), 7 ⅓ millioen fl.; in Keurhessen, 54,000 fl.; in Holstein
(1863), 320,173 fl.
- Uit het Nassausche wordt geschreven, dat te Schierstein eene door geestelijken
en leeken sterk bezochte conferentie heeft plaats gehad, strekkende tot het opstellen
eener met den tijdgeest overeenkomende kerkverordening. Er is eene uit leeken en
geestelijken bestaande commissie benoemd om te dier zake voorstellen te doen. De Regering heeft strenge maatregelen genomen tegen het aanwerven en medenemen
(stelen) van kinderen tot het uitoefenen van allerlei straatbedrijf, als: bedelen, met
of zonder dekmantel van eenigen kleinhandel; muziek- of kunstenmaken enz. Ook
het opligten en vervoeren van jonge meisjes is een onderwerp van naauwkeurig
toezigt. Behalve de politie-beambten zijn ook de spoorweg-opzigters belast met de
handhaving dezer bepalingen. - Men verneemt uit Wiesbaden, dat de heer von Maltitz
zijn ontslag heeft genomen als hofmaarschalk van den Hertog van Nassau; voorts,
dat de Hertogin met Prins Frans en Prinses Hilda naar Königstein zijn vertrokken,
om aldaar met den Hertog den winter doortebrengen. Erfprins Wilhelm blijft met
zijnen gouverneur, dr. Maller, op het slot te Biberich. - Men verwacht, sedert de
terugkomst van graaf Bismarck te Berlijn, een snellen afloop der onderhandelingen
over de domeinen-kwestie. Ook zal nu weldra het lot der geschorste nassausche
ambtenaren worden beslist; op een of twee uitzonderingen na, verwacht men, dat zij
gepensioneerd zullen worden.
- De Karlsruher-Zeitung deelt eene lange lijst mede van militaire onderscheidingen,
ter belooning van wapenfeiten in den jongsten oorlog. Ver weg van het grootste
gedeelte der toegekende orden en medaljes zijn verleend aan soldaten en
onder-officieren. - Datzelfde blad berigt, dat de Hertog van Augustenburg, van
Stuttgart komende, Karlsruhe is doorgereisd, om zich naar Baden te begeven, waar
hij, naar men gelooft, den winter zal doorbrengen.
- Te Keulen is dezer dagen het eerste transport rekruten uit Hannover aangekomen;
binnen weinige dagen verwacht men het tweede. Zij zullen bij het garnizoen dier
stad worden ingelijfd. - Men ver-
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neemt, dat daar ter stede het berigt ontvangen is der concessie voor den
regter-Rijnoever-spoorweg te Ehrenbreitstein naar Siegburg. - Te Darmstadt heeft
de noodlottige dood van den generaal von Stockhausen een zeer diepen indruk
gemaakt. De overledene was met zijne familie alom geacht en bemind. Men beweert,
dat in den laatsten tijd teekenen van krankzinnigheid bij hem waren opgemerkt. Volgens de Darmstadtsche bladen, is de Groothertog dezer dagen naar Friedberg
vertrokken, waar hij eene bijeenkomst zou houden met de gewezen Souvereinen van
Keurhessen en Nassau. - Naar aanleiding eener in de Volksvertegenwoordiging te
Berlijn geuite klagt, dat er in Pruissen 25 onbezoldigde buitengewone hoogleeraren
zijn, maakt de Coblenzer-Zeitung de opmerking, dat te Bonn collegie wordt gegeven
in de wijsbegeerte door een gewoon hoogleeraar, die tevens als geleerde van naam
bekend staat, en welke, zonder eenige bezoldiging te genieten, nog bovendien mede
bijdraagt voor de weduwenkas der professoren, ofschoon die hoogleeraar ‘een
vijftigjarig jonkman’ is. Ziedaar derhalve (roept de Coblenzer-Zeitung uit) een
professor met negatief traktement! Het is te hopen, dat de wijsbegeerte, die hij op
zijne collegien met zoo veel bijval onderwijst, hem voortdurend kracht geve om zich
te schikken in een toestand, welken men economisch kan vinden, doch die, naar ons
gevoelen, niet pleit voor belangstelling in het hooger onderwijs.’ - De berigten uit
het Kleefsche luiden, wat de veeziekte betreft, niet gunstig. Om kracht bijtezetten
aan de gestrenge maatregelen, welke verordend zijn tegen de verspreiding, zijn de
arrondissementen Rees, Kleef, Geldern en Kempen met 6 compagnien infanterie en
een escadron kavalerie bezet. Ook in het naburige Westfalen is de militaire magt
versterkt geworden.
- De tabaksplanters in den Paltz zijn, naar aanleiding der hooge in Engeland
geheven wordende regten op tabak (die, zonder aanzien der hoedanigheid, naar het
gewigt worden berekend), op het denkbeeld gekomen, hun derwaarts uittevoeren
product te ontdoen van de zoogenaamde ribben; hetgeen, bij zekeren graad van
vochtigheid, gemakkelijk geschieden kan. De aldus gezuiverde tabak weegt 25%
minder, en is van des te betere kwaliteit.
- Te Neuwied heeft de feestelijke opening plaats gehad eener ambachtshal, waar
werklieden de vruchten van hunnen arbeid te koop kunnen aanbieden. De hal is rijk
en doeltreffend ingerigt, en wordt

Multatuli, Volledige werken. Deel 11. Brieven en dokumenten uit de jaren 1862-1866

775
's avonds met gas verlicht. Gelijk wij reeds vroeger uit Coblenz meldden, bestaat in
vele plaatsen aan den Rijn het voornemen, het door Neuwied gegeven voorbeeld te
volgen.
- Tegen Maart des aanstaanden jaars zal de Taxische post-administratie geheel en
al door Pruissen overgenomen zijn. Ofschoon reeds met io Januarij hier en daar het
bestuur zal overgaan op pruissische beambten, zullen toch de voordeelen der twee
eerste maanden van 1867 nog door den Vorst van Turn en Taxis genoten worden.
- De Weimarsche minister van Staat von Watzdorf is naar Berlijn vertrokken als
afgevaardigde der conferentie over de noordduitsche Bonds-Constitutie.
- De justitie-beambten te Ehrenbreitstein hebben de Berlijnsche politie op het
spoor gebragt eener bende valsche munters, die in Altenkirchen, nabij Neuwied,
gevestigd was, doch op vele andere plaatsen hare vertakkingen had, en, naar men
beweert, een groot bedrag in valsche Kassenscheine in omloop gebragt heeft. Er zijn
vele personen gearresteerd.
- In het Triersche wordt opgemerkt, dat de opbrengst der jagt, in den laatsten tijd,
bij toeneming naar Frankrijk wordt uitgevoerd; zoodat het wild, ook bij een niet
ongunstig jagtsaizoen, voortdurend in prijs stijgt.
- De Coblenzer-Zeitung, in eene reeks hoofdartikelen het ‘grondwets-conflict’
behandelende, vaart hevig uit tegen de maatregelen, waardoor het ministerie zich in
de nieuwe Kamer eenig overwigt heeft trachten te verschaffen. ‘De Regering (zegt
zij) heeft eene soort van ruilhandel willen drijven, en dat behoorde beneden hare
waardigheid te zijn, gelijk het beneden de waardigheid der Volksvertegenwoordiging
is, zich daarmede intelaten. Ware de voorgenomen reorganisatie des legers goed,
welnu, dan zou dit goede ook wel begrijpelijk hebben kunnen gemaakt worden aan
de mannen, die het volk waardig oordeelde, zijne belangen te behartigen; en indien
de bedoelde veranderingen niet goed zijn, mogt men niet naar spitsvindige machinatien
omzien, ten einde zaken doortedrijven, waarin het volk een ernstig woord heeft
medetespreken. Toch hopen wij, dat de toeleg mislukken moge. Wij verwachten dat
zelfs. Het land is door de Kamer-ontbinding, en door hetgeen daarop gevolgd is,
ontstemd en verbitterd. Vele gematigde elementen der middenpartij zijn, als het ware,
met geweld in de gelederen der op-
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positie gedrongen, en de vooruitgangspartij, vereenigd met het linkercentrum, heeft
voortaan een onbestreden overwigt in de Kamer.’ De Mainzer-Beobachter, deze
conclusie van het Coblenzer blad besprekende, vraagt, waarom dan de liberalen zich
beklagen? ‘Indien de handelingen der Regering (zegt dat blad) uwe partij zoo
aanmerkelijk hebben versterkt, behoordet gij haar daarvoor dankbaar te zijn. Of zijt
gij misschien niet geheel zeker van uwe zaak, en is welligt de vrees, dat de stemming
der natie, vooral na de behaalde voordeelen, niet bijzonder anti-ministerieel is, de
oorzaak uwer verstoordheid? Wij, voor ons, gelooven, dat pruissische harten niet
zoo geheel afwijkende van de algemeen-menschelijke natuur zullen geschapen zijn,
dat zij niet nu en dan (als elders en overal) zouden aandrijven tot het offeren op de
altaren der godin Fortuin. Het is, na Königgräz, moeijelijk, alles wat graaf Bismarck
deed zoo bijzonder slecht te blijven vinden. O, indien de uitslag anders geweest
ware!’

[21 december 1866
Brief van d'Ablaing aan Kiehl]
21 december 1866
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan D.N.P. Kiehl. Fragment. (Kopieboek
4, blz. 323-325. M.M.)
Dekker zit sedert Februarij l.l. in Duitschland, werkt niet meer, doet niets van zich
hooren, eenige weinige brandbrieven van menschen die vroeger geen relatien met
hem hebben gehad, uitgezonderd en heeft mij schandelijk ondankbaar behandeld.
Zijne vrouw en kinderen zijn thans te Milaan. Hij heeft zich geheel aan hen
onttrokken. - ik weet trouwens niet wie beter is Max of Tine. Het is een Zigeunerbende
geworden die beroemde familie Havelaar.

[24 december 1866
Van den Rijn (XXXII)]
24 december 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 303.

Van den Rijn, 21 December.
Bij de liquidatie-commissie van het Duitsch-Verbond, te Frankfort, is door het bestuur
dier stad eene vordering ingediend van 1,200,000 fl. voor sedert het jaar 1848, boven
de voorgeschreven verpligtingen, gedane verstrekkingen. Er is vervolgens een ontwerp
ter tafel gebragt omtrent de pensionering der Bonds-beambten. Ook verneemt men,
dat nu door de commissie regelen zijn aangenomen aan-
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gaande de toewijzing van eenige voorwerpen, die aan het voormalige Duitsch-Verbond
behoorden. De acten uit het archief en van de militaire Bonds-commissie (de Mainzer
Beobachter noemt deze stukken ‘scheurpapier’) worden aan Pruissen in bewaring
gegeven; welke mogendheid zich verbindt, die oorkonden te allen tijde toegankelijk
te houden voor de Regeringen des voormaligen Verbonds. Er is een termijn gesteld,
binnen welken particulieren hunne eventuele aanspraken op stukken in dat archief
moeten doen gelden. De bibliotheek en de, naar men beweert, zeer belangrijke
verzameling van kaarten en plannen, zullen in de Frankforter Stads-bibliotheek
bewaard worden, mede onder voorwaarde van toegankelijkheid voor de vroegere
leden des Verbonds en, onder zekere bepalingen, voor particulieren. De Regeringen
worden uitgenoodigd, de daaronder voorkomende verzameling van wetten hunner
Staten te completeren. Gereedschappen, meubelen, schilderijen en andere voorwerpen
van geschiedkundig belang (hieronder bevindt zich de vlag van het deensche fregat
Gefion) worden ten geschenke gegeven aan het Germaansch Museum te Neurenberg.
Men verneemt, dat de heer Bernus, een der personen, die zich het meest in de bres
hebben gesteld voor het handhaven van Frankforts onafhankelijkheid, zijn ontslag
heeft genomen als senator, en zelfs, gelijk tevens zijne geheele familie, afstand heeft
gedaan van het burgerregt. Ook de familie Fay zou tot dit laatste besloten hebben;
welk voorbeeld, naar men zegt, door vele aanzienlijke burgers zal gevolgd worden,
o.a. door den heer Anselm Salomo von Rothschild, te Weenen, die tevens maatregelen
zou genomen hebben tot vernietiging zijner hoedanigheid als pruissisch onderdaan.
Men leest in het Frankfurter-Journal: ‘In de grondtrekken omtrent de toekomstige
verhouding onzer stad was onder anderen de toezegging vervat, dat het vroeger onder
stedelijk beheer staand vermogen, niet als staatseigendom zou beschouwd worden,
maar in het bezit der gemeente blijven zou. Wij vernemen nu, dat deze bepaling
aanleiding tot bedenkingen heeft gegeven in den ministerraad te Berlijn, en dat de
verschillende oorkonden, waarmede het eigendomsregt van Frankfort wordt gestaafd,
aan een naauwkeurig onderzoek zullen onderworpen worden. Reeds zou de vraag
geopperd zijn, of de bosschen niet moeten worden aangemerkt als eigendom van den
Staat? Ieder weet, dat juist die bosschen een zeer belangrijk
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deel uitmaken van ons vermogen, en het zou derhalve voor onze burgerij een zeer
harde slag zijn, indien genoemd denkbeeld te Berlijn ingang vond en, met het regt
van den sterkste, werd doorgedreven. Wij troosten ons evenwel voorloopig met de
hoop, dat dit niet zoo gemakkelijk zal kunnen geschieden, daar men toch wel altijd
te veel eerbied zal hebben voor het regt, om alle volkomen wettige en in wettigen
vorm te produceren bewijzen zoo maar voetstoots van geener waarde te verklaren.
Bovendien, een deel der bedoelde gronden is door de stad Frankfort hypothecair
verbonden; men kan dus daarover niet zoo ligtvaardig beschikken.’ Een Mainzer
blad, deze regelen uit het Frankfurter-Journal overnemende, zegt, dat het laatste
motief, de hypotheek, al zeer zwak is, wijl zoodanig verband op de verbonden zaak
rust, en niet afhangt van eigendomsovergang. ‘Het zal (redeneert dat blad) den
geldschieters volkomen onverschillig zijn, of zij hun geld (onder verband der
bosschen, altijd) van Pruissen of van Frankfort te vorderen hebben. Wat overigens
de hoop aangaat, dat men te Berlijn nu oorkonden zal eerbiedigen, waarvan onze
Frankforter collega spreekt, wij hebben in het afgeloopen jaar zoo vele oorkonden
zien terzijdeleggen, dat het ons niet verwonderen zou, ook de eigendomsbewijzen
dezer bosschen weldra uit het stads-archief te zien overgaan in de stads-bibliotheek.
Frankfort zal zich dan moeten verbinden, de bewijzen van hare vroegere grootheid
toegankelijk te houden voor documenten-snuffelaars, mits deze zich vooraf behoorlijk
verbinden, geene regts-aanspraken te zullen gronden op eventueel te ontdekken
‘onregelmatigheden’. Eene andere vraag kwam echter in ons op, bij het vernemen
van den te Berlijn voorgenomen aanslag op de Frankforter houtvesterij, en wel deze:
Gesteld, dat de oorkonden tegen Frankfort pleiten, en voor den Staat, wie zal dan
dien Staat vertegenwoordigen? De Duitsche Natie des Heiligen Roomschen Rijks?
Het Rijn-verbond? Het Groothertogdom Frankfort, primaat-vorstelijk-Dalbergscher
gedachtenis? Of... Pruissen? Is inderdaad in ons heerlijk, maar nog altijd oneenig
Duitschland Pruissen de Staat geworden? Ligt alzoo voortaan de oplossing der
vraagpunten, die sedert eeuwen de diplomatie bezighielden, in het juiste begrip der
nieuwe beteekenis van dat bepalend lidwoord? Wanneer wij eenmaal weten, dat
Pruissen de Staat is, kan veel onnoodig diplomatisch gekibbel worden uitgewonnen.’
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[26 december 1866
Van den Rijn (XXXIII)]
26 december 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 304.

Van den Rijn, 23 December.
Te Mainz is men ijverig bezig met het ontwapenen der wallen. De pruissische
officieren roemen zeer de doelmatige plaatsing van het geschut, en geven allen lof
aan het beheer der voormalige Bonds-artillerie. - Men schrijft uit Darmstadt: ‘Uit
goede bron vernemen wij, dat er werkelijk tusschen onze en de badensche Regering
wordt onderhandeld over eene militaire conventie, volgens welke door beide landen
een naar pruissische wijze opgeroepen contingent zou worden geleverd.’ - De
Darmstadter-Zeitung wederspreekt een door het Frankfurter-Journal gegeven berigt,
dat er aan de Tweede Kamer een voorstel zou worden gedaan om den Groothertog
schadeloos te stellen voor de onlangs verloren domeinen. ‘Wij kunnen verzekeren
(zegt dat blad), dat, in weerwil der groote offers, die het groothertogelijk Huis heeft
moeten brengen, er niet het minste voornemen bestaat, daarvoor vergoeding te
vragen.’
- Te Keulen wenscht men eene onder-afdeeling te vestigen der ‘Duitsche
Maatschappij tot redding van Schipbreukelingen.’ Het getal leden dier Maatschappij
is gedurende het afgeloopen jaar, waarschijnlijk ten gevolge der uitbreiding van de
nu tot Pruissen behoorende duitsche zeekust, van 3847 geklommen tot 10,414. In
het district Elberfeld alleen zijn te dien einde 1500 th. bijeengebragt, en zelfs in
Zuid-Duitschland, als Wurtemberg, Baden en Thuringen, vindt die zaak grooten
bijval.
- Men schrijft uit Dusseldorp: ‘De runderpest is uitgebroken in de gemeente
Asperden, arrondissement Kleef, en men heeft reeds vijftien stuks moeten dooden.
Van regeringswege is bekend gemaakt, dat de ziekte zich over de nederlandsche
provincie Gelderland uitbreidt, en de pruissische grens reeds tot op 2 mijlen genaderd
is. De veemarkten in de arrondissementen Kleef, Rees en Duisburg zijn
dientengevolge tot nader order gesloten.
- De Rijnsche bladen deelen een brief mede uit Nieuw-Orleans, waarin het lot der
duitsche landverhuizers in de Vereenigde-Staten als zeer treurig wordt voorgesteld.
Na eene schets gegeven te hebben van de ellenden, waaraan die personen blootstaan
(hun toestand zou erger zijn dan die der voormalige slaven), waarschuwt de brief-
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schrijver tegen de agenten, die duitsche arbeiders willen aanwerven voor de Staten
Noord- en Zuid-Carolina, Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Arkansas en
Louisiana.
- De Berlijnsche gemeenteraad, die in 1863 besloten had, voortaan den Koning
en den Kroonprins geene gelukwenschen aantebieden bij feestelijke gelegenheden,
heeft thans dat besluit ingetrokken. Als motief wordt opgegeven: ‘de belangrijke
gebeurtenissen van dit jaar, en de hierdoor teweeggebragte verandering in den toestand
des vaderlands.’
- Omtrent de werkzaamheden der minister-conferentie voor de zamenstelling van
het Noordduitsch-Verbond wordt in sommige Rijnsche bladen melding gemaakt van
een plan om den militairen eed van trouw aan den Bonds-veldheer te ‘combineren’
met den eed aan den Souverein van het land, waartoe de troepen behooren. De
Mainzer-Beobachter maakt daarbij de opmerking,‘dat een geconbineerde eed, - dat
wil in een zeer denkbaar geval zeggen: een eed in twee rigtingen, - eigenlijk vrijwel
gelijk staat met geen eed.’
- Aan de Coblenzer-Warte wordt uit Meiningen geschreven:‘Zeker vlugschrift,
alhier verschenen en, naar men verzekert, geschreven door iemand, die in naauwe
betrekking staat tot ons Hof, heeft in de hoogere kringen nogal opzien gebaard. De
schrijver is streng pruissisch- en unitarischgezind, en dringt er in vollen ernst op aan,
dat de Vorsten van het Noordduitsch-Verbond zich zullen laten mediatiseren. Zij
zouden dan eene soort van pairie vormen, en op die wijze, naar de meening des
schrijvers, beter dan thans, het hunne kunnen bijdragen tot het geluk des algemeenen
vaderlands. Dat plan stuit evenwel op groote bezwaren, daar wij waarlijk geene
behoefte hebben aan een tweede Heerenhuis. De brochure wordt in de Meininger
bladen hevig bestreden, naar men zegt, op bevel van hoogerhand. Doch (en dit
verdient opmerking) ook het vlugschrift zelf wordt geacht, door aanzienlijken invloed
in de pen te zijn gegeven.’

[28 december 1866
Brief van d'Ablaing aan Van Loon]
28 december 1866
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan A. van Loon. Fragment. (Kopieboek
4, blz. 332-333. M.M.)
Hebt ge ook lust de werken van Multatuli van mij over te nemen. Nu ik opgehouden
heb sympathie te gevoelen voor den persoon
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van dien schrijver, zoude ik mij ook gaarne ontdoen van de uitgave zijner werken,
om niet meer noodig te hebben op nieuw met hem in relatie te komen. Ik ben te
intiem met hem geweest om voortaan alleen als zijn uitgever tegenover hem te staan.
Het copij recht van al zijne werken (voor zoo ver verschenen) behalve den Max
Havelaar behoort mij uitsluitend.

[28 december 1866
Van den Rijn (XXXIV)]
28 december 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 306. Lee: Robert
Edward Lee (1807-1870), bevelhebber van het leger der zuidelijke staten in de
Amerikaanse Burgeroorlog (december 1860-april 1865). Grant: Ulysses Simpson
Grant (1833-1885) amerikaans generaal, sinds maart 1864 bevelhebber van het
leger der Unie van noordelijke staten, en in die functie degene die Lee de beslissende
nederlaag toebracht.

Van den Rijn, 26 December.
Men schrijft uit Wiesbaden: ‘Te beginnen met 1o Januarij 1867, houdt de heffing
van den Main- en Rijntol op; de daarbij geplaatste ambtenaren zullen elders worden
te werk gesteld’. - Eene deputatie van Wiesbadensche dames heeft verleden zondag
aan de Hertogin een aandenken overhandigd, bestaande in eene zilveren statuette
der Nassavia. Zij zijn door de Vorstin minzaam ontvangen, en ter maaltijd genoodigd.
- Eene deputatie van ingezetenen te Ems, met den burgemeester dier plaats aan het
hoofd, is ontvangen door de verschillende ministers te Berlijn. Het onderwerp hunner
bemoeijenis zal wel zijn het aanbevelen der belangen van de stad in de welwillendheid
des bestuurs, en onder die belangen neemt de speelbank eene voorname plaats in. Volgens eene Wiesbadensche courant, bedragen de militaire uitgaven van het
voormalige Hertogdom Nassau, over 1867, 900,000 th., hetwelk nederkomt op 2 th.
per hoofd; eene verhouding, gelijk aan die, welke sedert eenige jaren ook in de oudere
pruissische provincien heeft plaats gegrepen, waar het militaire budjet, over circa 20
millioen inwoners, zich bewogen heeft tusschen de uitersten van 39 en 41 millioen.
- Vroeger is beweerd, dat het te Wiesbaden in omloop gebragte adres, strekkende tot
handhaving der speelpacht, weinig deelneming vond. Die meening was onjuist. Meer
dan 3000 ingezetenen, meestal eigenaars van percelen in genoemde stad, hebben dat
adres onderteekend. De
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Mainzer-Beobachter, dat berigt mededeelende, voegt daarbij de opmerking, dat, wel
is waar, het spel moet worden beschouwd als iets zeer verderfelijks, maar dat evenwel
de Wiesbadensche adressanten in hun goed regt zijn, wanneer zij aanspraken
verdedigen, die gewettigd zijn door de toelating en bescherming der Regering. ‘Het
opheffen (zegt het genoemde dagblad), het opheffen der speelbanken, zonder
schadeloosstelling der personen, die door deze inrigtingen genoopt zijn geworden,
hun vermogen in gronden of huizen te Wiesbaden te beleggen, zou onbillijk wezen,
en men bereikt geen zedelijk doel met onzedelijke middelen. Het blijft de vraag, of
het spel kan verboden worden, en of niet het tegengaan der openbaarheid, juist tegen
de bedoeling des wetgevers, den hartstogtelijken, of door nood gedreven speler (want
voor weinigen is het spel een vermaak) overlevert aan de schurkerij van chevaliers
d'industrie, die in 't verborgen hunne slagtoffers plunderen door valsch spel. Bij de
openbare speelbanken heerscht althans loijauteit. Dit moet wel, daar het der directie
van die Banken volkomen onverschillig is, of er gewonnen of verloren wordt. Hare
winst bestaat doorgaans in een zeker quantum, als belasting van al het geld, dat op
de groene tafel wordt geworpen, en niet in het toevallig verlies van den speler, dat
altijd wordt opgewogen door de even toevallige winst van een ander. Valsch spel
aan eene openbare Bank is reeds hierom onmogelijk, wijl daartoe medepligtigheid
zou noodig zijn van de geëmployeerden, die al zeer spoedig van de hun bekende
lots-correctie, door middel van een compère, zouden gebruik maken om zich te
verrijken. Geene inrigting is zóó gedwongen tot eerlijkheid, als eene publieke
speelbank; en het ware te wenschen, dat zulke dwang ook kon worden toegepast op
andere speculatien, die zich sieren met den deftigen naam van zaken. Was er
zedelijkheid in het wedden voor Lee's zuidelijk genie, of Grant's noordelijke
veerkracht? En hoe velen hebben (somtijds niet zonder het uitstrooijen van valsche
berigten) daarop gespeculeerd? Doch, dit alles daargelaten, de eigenaars van
vastigheden te Wiesbaden, te Ems, te Homburg hebben regt op schadeloosstelling,
wanneer de moraliteit van het naaldgeweer de waarde hunner bezittingen doet dalen;
en Pruissen zal zich te verantwoorden hebben over de tegenstrijdigheid van het begrip
van spel, al naar mate dit den naam draagt van rouge-et-noir of van
koninklijk-pruissische Staats-loterij.’
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- Men leest in het Frankfurter-Journal: ‘Er bestaat, naar beweerd wordt, een plan
om het opperpresidentschap van hier naar Hanau te verleggen, en alzoo onze eenmaal
Vrije Stad niet eens als provinciale hoofdstad te laten voortkwijnen. Men meent,
deze nieuwe dwarsboomerij te kunnen verontschuldigen door het hoofdig gedrag
der burgers, die niet den geringsten stap willen doen om zich in het onveranderlijke
te schikken; doch men schijnt niet te bedenken, dat dit den Frankforter zwaarder valt
dan den bewoner van ieder ander geannexeerd land.’ Een Rijnsch blad, dat berigt
overnemende, vraagt, welk regt de Frankforters hebben op de onderscheiding, die
zij schijnen te vorderen? ‘Hoe kleingeestiger gij blijft vasthouden aan uwe oude
vooroordeelen (roept dat blad uit), hoe dringender de noodzakelijkheid is, u, door
inlijving in nieuwe toestanden, te dwingen tot medegaan met den geest des tijds. De
middeneeuwen zijn lang achter ons; en oudheden mogen belangwekkend zijn in een
museum, de voortschrijdende wereldgeschiedenis heeft nieuwe, frissche elementen
noodig; zij kan geene mummien gebruiken.’

[29 december 1866
Van den Rijn (XXXV)]
29 december 1866
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Haarlemsche Courant, no. 307.

Van den Rijn, 26 December.
Uit Darmstadt wordt geschreven, dat de hessische Regering niet ongenegen is om,
op aanzoek van Pruissen, het zout-monopolie opteheffen, en dit monopolie te doen
vervangen door eene belasting. - De beide Kamers van den Landdag hebben zich
den 21sten geconstitueerd. Tot voorzitter der Eerste Kamer is benoemd de graaf von
Erbach-Fürstenau. Voor de voordragt van een vice-president vereenigden zich de
meeste stemmen op den graaf von Görz. Tot voorzitter van de Tweede Kamer zal
waarschijnlijk de heer Heinrich von Gagern benoemd worden, wijl deze met
algemeene stemmen, op slechts ééne uitzondering na, op de voordragt gesteld is. Te Mainz maakt men de opmerking, dat sedert eenigen tijd bijzonder veel rundvee
en schapen langs die stad naar Frankrijk en Engeland worden vervoerd. Ook de aanen doorvoer van varkens en schapen uit Hongarije en uit Beijeren is zeer sterk.
- De Karlsruher-Zeitung deelt mede, dat de onderhandelingen tus-
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schen Baden en Italie, over het sluiten van een post-tractaat (met verlaagd port),
welke in den aanvang dezes jaars door de toenmalige verwikkelingen zijn geschorst,
dezer dagen weder zijn aangeknoopt. - De Rijnsche bladen bevatten eene mededeeling,
dat de kapitein Nölcke, commandant van den pruissischen driemast-schoener Vampyr,
een aan den Koning gerigten brief heeft ontvangen van den Sultan der Soolo-eilanden.
In dat stuk zou, naar men verneemt, het protectoraat over de bezittingen diens Sultans
aan Pruissen worden aangeboden, wijl de Soolorezen ‘de door de Spanjaarden over
hun doen en laten uitgeoefende contrôle’ moede zijn. Van andere zijden verneemt
men, dat die tegenzin der Soolorezen niet oneervol is voor Spanje, aangezien het
‘doen en laten’ dier eilanders, onder bescherming van hunnen Sultan, eenvoudig
bestaat in zeeroof. Het protectoraat eener mogendheid als Pruissen, die nog niet
uitmunt als maritieme magt, en derhalve wel genoodzaakt wezen zou, onbelemmerd
spel te laten aan het bedrijf der Soolorezen, zou, zegt men, dien zeeschuimers zeer
welkom zijn. - De Coblenzer-Zeitung roemt zeer de inrigting en het stoomvermogen
der twee onlangs te Feyenoord van stapel geloopen remorqueurs Mühlheim no 7 en
Matthias Stinnis no 3. ‘Wij wenschen den eigenaars dier schepen geluk (zegt dat
blad) met de aldus verkregen nieuwe middelen om de concurrentie met de spoorwegen
van de regter- en linker-Rijnoevers voltehouden; en tevens de bouwmeesters, die
een werk wisten tot stand te brengen, dat al het vorige van dien aard in schoonheid
en doelmatigheid overtreft.’ - Te Aken schijnt men op het spoor gekomen te zijn van
een aantal diefstallen, sedert vele jaren gepleegd in het tolkantoor. Reeds lang had
het de aandacht getrokken, dat in de nabij die inrigting gelegen buurten vele goederen
voor bijzonder lagen prijs werden te koop gevent. Een twintigtal personen zijn
gearresteerd. - Nabij Goch, in het Kleefsche, is de runderpest uitgebroken. - Het
verdient misschien opmerking, dat in de zitting der pruissische Tweede Kamer van
den 21sten dezer een lid der liberale partij, als het ware ter beantwoording eener in
een Rijnsch blad opgeworpen vraag [ook in deze courant medegedeeld], verklaard
heeft: ‘dat voortaan in Duitschland, Pruissen de Staat is.’
- Ten aanzien van het ontwerp der Constitutie van het Noordduitsch-Verbond
deelen eenige bladen het volgende, als gerucht, mede: ‘Het ontwerp bestaat uit 13
artikelen. Men weet niet, of Slees-
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wijk voorkomt onder de in het eerste artikel opgenoemde deelen van het Verbond.
Art. 2 bevat de bekende bepalingen over de wetgevende magt van het Verbond. Art.
3 handelt over den ‘Bondsraad’. Het voorzitterschap des Verbonds wordt in art. 4
aan Pruissen toegewezen. Art. 5 stelt een jaarlijkschen ‘Rijksdag’ vast. In de art. 6,
7, 8, 9 en 10 wordt de bevoegdheid der ‘Wetgevende Magt’ bepaald. Art. 12 handelt
over de beslissing van geschillen tusschen de leden van het Verbond, en in het laatste
artikel wordt de verhouding tot de Zuidduitsche Staten besproken. Daar het in het
vredesverdrag van Nicolsburg bedoelde Verbond der Zuidstaten niet tot stand
gekomen is, zal door het Noorder-Verbond met elk dier Staten afzonderlijk
onderhandeld worden. Het regt om oorlog te verklaren of vrede te maken is uitsluitend
voorbehouden aan Pruissen. Daar dat regt, vóór het constituëren des Verbonds, niet
bestaat, verlangt Pruissen te dien aanzien speciale volmagt, ten einde de betrekkingen
met de zuidelijke Staten zoodra mogelijk op vasten voet te brengen.’
- In de Rijnprovincien zijn de wissel-stempelmachines afgeschaft. De wissels
zullen voortaan worden gewaarmerkt door kleine plakzegels.
- Men verneemt uit Essen, dat de Graaf van Vlaanderen het etablissement van den
heer Krupp bezocht heeft, en dat in die gieterij groote bestellingen zijn gedaan van
geschut, bestemd voor de fortificatien van Antwerpen.
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Biografische aantekeningen
Ablaing van Giessenburg, Rudolf Charles d' -: geb. Amsterdam, 25 april 1826,
als Rudolf Carel Meijer; over 1. ald. 13 maart 1904; in 1861 erkend als zoon
van Johanna Maria d'Ablaing van Giessenburg. Was van 1847 tot 1850
werkzaam te Batavia, vestigde zich bij terugkeer in Amsterdam als
boekhandelaar, eerst in associatie met Stemvers, weldra voor eigen rekening
onder de firmanaam R.C. Meijer. Hij publiceerde veelal onder de schuilnaam
Rudolf Charles. Vanaf de oprichting in 1856 tot in mei 1865 was hij voorzitter
van de vereniging ‘De Dageraad’. Ook als uitgever was hij aktief; de eerst
bekende titel is: A, Halberstadt, ‘Vrijmaking der slaven in Suriname en de
opheffing van het meesterschap volgens de staatscommissie’ (1856). In 1858
zette een reeks van vervolgde Franse schrijvers in met: Alexandre Erdan, ‘La
France mystique’. In hetzelfde jaar gaf d'Ablaing drie tijdschriften uit die hij in
1859 bundelde als ‘Een Bliksemschicht der XIXe eeuw’. In 1864 voltooide hij
zijn editie van het ‘Testament’ van Meslier en gaf hij een anonieme vertaling
uit van D. Fr. Strauss: ‘Het leven van Jezus, voor het volk bewerkt’ (2 delen).
Abrahamsz, Sietske Cornelisdr. -: geb. Amsterdam 14 januari 1842, overl. Zeist
3 december 1912. Nicht van Multatuli. Zij inspireerde Dekker tot het schrijven
van zijn ‘Minnebrieven’ (1861). Op 28 augustus 1864 werd zij, als eerste vrouw,
lid van ‘De Dageraad’; in oktober hield zij enkele voordrachten over
vrouwenemancipatie. In 1866, toen de vereniging tien jaar bestond, was zij nog
steeds lid. Zij trouwde in juli 1870 met de officier van gezondheid dr. George
Julius Wienecke. - (X)
Abrahamsz, Theodoor (Swart) -: geb. aan boord van het schip ‘Urania’ ter
hoogte van het eiland Mauritius, 4 maart 1848; overl. Zeist 9 april 1911.
Medicus. Officier van gezondheid bij de marine. Neef van Multatuli. Schreef
o.a. ‘Eduard Douwes Dekker (Multatuli) Eene Ziektegeschiedenis’ (‘De Gids’,
juli 1888) en apart uitgegeven bij Tj. van Holkema, Amsterdam 1888. - (X)
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Albert: zie Hotz, Albert Paulus Hermanus.
Amorie van der Hoeven, Abraham des -: geb. Rotterdam 15 februari 1821, overl.
Utrecht 20 maart 1848. Vriend van Eduard Douwes Dekker. Predikant bij de
Remonstrants-Gereformeerde gemeente te Utrecht. - (VIII en IX)
Amorie van der Hoeven, Mr. Herman Agatho des -: geb. Amsterdam 22 juli
1829, overl. 's-Gravenhage 13 oktober 1897. Broer van Dekkers jeugdvriend
Abraham des A.v.d.H. Tot 1869 advocaat op Java. Gedurende zijn Indische
jaren tevens redacteur van het ‘Bataviaasch’, later van het ‘Nieuw Bataviaasch
Handelsblad’. Na terugkeer in Nederland, ging hij tot verbazing van velen als
Remonstrant over tot de R. Kath. Kerk. Tussen 1875 en 1885 lid van de Tweede
Kamer. Daarna lid van de Raad van State. In de koloniale politiek huldigde hij
het liberale standpunt.
Anderson, Anna Maria -: geb. 's-Gravenhage 2 augustus 1842, overl. (wschl.
in Duitsland) 19 februari 1912. Behoorde tot de kring van Multatuli sedert 1862.
In 1864 werkte zij mee aan het tijdschrift De Dageraad, maar haar bijdragen,
in alle opzichten radicaal, wekten veel weerstand, o.a. bij Van Vloten. In deel
XX (1865) zag zij zich gedwongen tot een woord van afscheid aan de lezers.
Zij schreef later o.a. ‘Uit Multatuli's leven. Bijdrage tot de kennis van zijn
karakter’, Amsterdam 1901. - (III, IV en X)
Anette: zie Hamminck Schepel, Annetta.
Begeman, Ds. Christoph Georg Sigismund -: geb. Amsterdam 19 maart 1813,
overl. ald. 14 juni 1884. Studeerde te Utrecht. Tussen 1838 en 1856 predikant
te Venhuizen en vervolgens te Noord-Zijpe. Vertrok in 1856 naar N.O.I., alwaar
hij eerst te Djokjakarta en later te Passaroean het predikambt vervulde. Op zijn
terugreis naar Nederland leed hij, voor de kust van Zeeland, schipbreuk. Keerde
in 1869 naar Indië terug, waar hij tot 1877 wederom predikant te Djokjakarta
was. Vestigde zich als emeritus te Amsterdam.
Betsy: zie Hamminck Schepel, Elisabeth Louisa.
Bogaers, Mr. Adrianus -: geb. 's-Gravenhage 6 januari 1795, overl. Spa 11
augustus 1870. Begonnen als advocaat te Rotterdam, was hij later (tot 1853)
vice-president van de Arrondissementsrechtbank aldaar. Dichter en
prozaschrijver. Medewerker aan de ‘Taalgids’ en de ‘Taal- en Letterbode’.
Bosscha, Prof. dr. Johannes -: geb. Harderwijk 18 maart 1797, overl.
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's-Gravenhage 9 december 1874. Historicus en staatsman. Hij publiceerde in
1866 een bemoedigingsbrochure ‘Pruisen en Nederland’, die door Multatuli
beantwoord werd. - (III en IV)
Brakel, Samuel Martinus -: geb. te Rotterdam, 1795, overl. aldaar 13 februari
1869. Van remonstrantse afkomst; zoon van een te Batavia overleden officier
ter zee. Nam als jeugdige wees deel aan de veldtochten van Napoleon van 1811
af tot en met de slag bij Montmartre, 30 maart 1814. Was daarna werkzaam als
boekhouder in Rotterdam. Behoorde in 1855 tot de tien oprichters van het
tijdschrift ‘De Dageraad’ en speelde tevens een rol in de Rotterdamse vereniging
‘De Lichtstraal’, met G.W. van der Voo en J. Th. Dutillieux. Schreef
‘Herinneringen uit mijne eerste levensjaren’ (1838) en een aantal brochures
over bijgeloof en christendom, deels uitgegeven bij F.C. Günst. Van de hand
van deze uitgever is ook Brakels necrologie in ‘De Dageraad’(1869, nr. 3).
Braunius Oeberius, Nicolaas -: geb. Bolsward 3 december 1832, overl Ellecom
18 september 1894. Schreef onder het pseudoniem Quintillianus. Bewonderaar
en later vriend van Multatuli. - (III en X)
Broens Jr., Gerrit -: geb. Amsterdam 22 september 1813, overl. ald. 24 december
1880. Journalist. Schreef vnl. onder het pseudoniem Hagiosimandre. Zijn
artikelen uit het ‘Nieuw Amsterdamsche Handels- en Effectenblad’ (15 aug.
1861-31 dec. 1862) werden door hem, onder de titel ‘Papillotten van Oom
Geurt’, opnieuw - ofschoon niet in de boekhandel verkrijgbaar - in het licht
gezonden (2 dln. Amsterdam 1861-1862). - (II)
Burlage, Mr. Joost Hendrik -: geb. Amsterdam 19 februari 1806, overl. ald. 10
december 1873. Commissionair in effecten. Oprichter der vereniging ‘Het
Metalen Kruis’. Genoot als dichter enige bekendheid. Gunsteling van koning
Willem III. Huwde in 1838 met Annette Volck, een zuster van Mimi's moeder.
Busken Huet, Conrad -: geb. 's-Gravenhage 28 december 1826, overl. Parijs 1
mei 1886. Aanvankelijk predikant bij de Waalse Gemeente te Haarlem. Legde
dit ambt neer en werd medewerker aan de ‘Opregte Haarlemsche Courant’.
Redacteur van ‘de Gids’ van 1862 tot 1865. Vertrok naar Indië, waar hij, van
1868 tot 1872, redacteur van de ‘Java-Bode’ was. Nadien had hij een eigen
courant, het ‘Algemeen Dagblad van Nederlandsch-Indië.’ Ging in 1876 terug
naar Europa. Vestigde zich te Parijs. Schreef o.a. ‘Lit-
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terarische Fantasiën en Kritieken’, ‘Lidewyde’ en ‘Het Land van Rembrand’.
- (III)
Capadoce, Dr. Abraham -: geb. Amsterdam 22 augustus 1795, overl.
's-Gravenhage 16 december 1874. Medicus. Afkomstig uit een Portugees-Joodse
familie, ging hij in 1822 tot het christendom over. Bekende figuur uit de
Réveil-kring. Vriend van Da Costa en discipel van Bilderdijk. Zijn fanatieke
strijd tegen de koepokinenting vervreemdde velen van hem. Zijn tweede vrouw,
Hendrika Jacoba Abrahams, met wie hij in 1839 huwde, was een aangetrouwd
familielid van Multatuli's zuster Catharina.
Cápak I, Manco -: legendarische grondlegger en eerste souverein vorst van het
rijk der Inca's (IIde eeuw).
Cápak II, Manco -: overl. april 1537, laatste souvereine Inca van Peru (sedert
1533). In een opstand tegen de Spanjaarden werd hij om het leven gebracht.
Christine: zie Hamminck Schepel, Christina Johanna Jacoba.
Collard, Petrus Albertus Alexander -: geb. Geulle (L.) 16 juni 1825, overl.
Teteringen (N. Br.) 22 maart 1895. Officier bij het Nederlands-Indische Leger.
In de ‘Max Havelaar’ komt hij voor onder de naam Duclari. - (I en IX)
Deiss, Maria Wilhelmina -: geb. Amsterdam 8 april 1830, overl. 's-Gravenhage
5 december 1905. Vestigde zich 3 maart 1863 in laatstgenoemde plaats, waar
zij een winkeltje had in het Hamerslop. Protegée van Multatuli. Zie: J.
Kortenhorst, Multatuli en Mina Deiss (Geschriften van het
Multatuli-Genootschap VII). - (X)
Douwes Dekker, Elisabeth Agnes Everdine -: geb. Soerabaja 1 juni 1857, overl.
Capri 11 juni 1933. Dochter van Multatuli; roepnaam Nonni. Huwde 30
september 1880 met Francesco Bassani (1853-1916), sedert 1887 buitengewoon
hoogleraar in de geologie aan de universiteit te Napels. - (VI)
Douwes Dekker, Jan -: geb. Hollum (Ameland) 28 juni 1816, overl. Grissee
(Java) 11 september 1864. Broer van Multatuli. Aanvankelijk stuurman ter
koopvaardij, later (sinds 1854) tabaksplanter in de residentie Rembang. Huwde
3 augustus 1843 te Utrecht met Wilhelmina Frederica Antonia van Leeuwen
(1819-1846) en hertrouwde 17 september 1849 te Ambarawa met Louise Marie
Elise Adolphine Bousquet (1820-1910). - (VIII, IX en X)
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Douwes Dekker, Pieter Jan Constant Eduard -: geb. Amsterdam 1 januari 1854,
overl. Nice 4 maart 1930. Zoon van Multatuli; roepnaam Edu. Leraar Frans
(laatstelijk aan de R.H.B.S. te Gouda), in welke functie hij op 1 september 1920
gepensioneerd werd. Huwde in 1896 met Annetta Gerharda Post van Leggeloo
(1870-1963). - (IX)
Duymaer van Twist, Mr. Albertus Jacobus -: geb. Deventer 20 februari 1809,
overl. Diepenveen (h. Nieuw Rande) 3 december 1887. Tot 1843 advocaat en
procureur in zijn geboortestad. Daarna lid van de Tweede Kamer. Van 1851 tot
1856 gouverneur-generaal van Ned-Indië. Wederom lid van de Tweede Kamer
van 1858 tot 1862 en vervolgens, van 1865 tot 1881, lid van de Eerste Kamer.
Ernst, Laura -: Duitse toneelspeelster, als dochter van een schooldirecteur geb.
te Koningsbergen tussen midden juli 1838 en midden juli 1839, overl. te Brem
en 15 juli 1875; was jarenlang verbonden aan het Hoftheater te Karlsruhe. Over
haar optreden in Amsterdam schreef Multatuli een geestdriftig stuk in het
Handels- en Effectenblad van 6 februari 1863 (VWIII, blz. 35-40). Later, in een
brief aan Vosmaer, 28 april 1874, noemde hij haar ‘'n allerordinairste
beroepsactrice. Eigenlyk 'n dégoutant schepsel. De kunst was haar slechts métier.
Maar in dat métier was ze knap.’
Etzerodt, Stéphanie -: geb. Londen 12 maart 1837, overl. Padua 21 januari 1917,
dr. van Albert Fredrik en Elisabeth Focrest. Vriendin van Tine. Huwde met
Giovanni Omboni (1829-1916), leraar bij het middelbaar onderwijs te Milaan
en vervolgens professor in de geologie te Padua.
Faber, Mr. Jan George Antonius -: geb. Hoorn 6 november 1823. Advocaat te
Amsterdam. Vertrok 24 mei 1881 naar Wiesbaden - (X)
Fransen van de Putte, Isaäc Dignus -: geb. Goes 22 maart 1822, overl.
's-Gravenhage 3 maart 1902. Aanvankelijk stuurman ter koopvaardij, sedert
1849 planter en vervolgens administrateur, pachter en eigenaar van een
suikerfabriek op Java. Repatrieerde in 1859 als miljonair. In 1862 lid van de
Tweede Kamer en van 1863 tot 1866 minister van koloniën. Sinds laatstgenoemd
jaar andermaal lid van de Tweede Kamer en in de periode 1872-1874 weer
minister van koloniën. Tegenstander van het Cultuurstelsel, dat in 1870
opgeheven werd terwille van de z.g. ‘vrije arbeid’. - (I, II, III, IV en X)
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Frédi: zie Hamminck Schepel, Frederika Maria.
Führi, George Daniel -: geb. 's-Gravenhage 21 januari 1816. Hotelhouder ald.
Vestigde zich in 1865 te Wiesbaden. - (X)
Garibaldi, Giuseppe -: geb. Nizza 4 juli 1807, overl. Caprera 2 juni 1882.
Verbleef van 1836 tot 1848 in Zuid-Amerika. Terug in Italië, vormde hij een
legioen van vrijwilligers, waarmee hij in Tirol tegen de Oostenrijkers ten strijde
trok. Zijn politieke ideaal, de eenheid van Italië, werd, mede door zijn toedoen,
in 1871 verwezenlijkt. - (II)
Gavere, Dr. Cornelis de -: geb. Groningen 28 november 1833, overl. ald. 14
november 1883, Phil. nat. dr., directeur van de H.B.S. te Soerabaja.
Gevers, Mr. Hugo -: geb. Rotterdam 13 februari 1805, overl. Leiden 8 oktober
1881. Griffier van het Vredesgerecht en kantonrechter te Leiden; wethouder
ald. en lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland.
Gevers Deynoot, Jhr. mr. Willem Theodore -: geb. Wassenaar 8 september 1808,
overl. 's-Gravenhage 25 maart 1879. Lid van de Provinciale Staten van
Zuid-Holland en van de Tweede Kamer; koloniaal specialist. Schreef o.a.
‘Herinneringen eener reis naar Ned.-Indië in 1862’ ('s-Gravenhage 1864). - (III
en V)
Geyter, Julius (eig. Jan Julius) de -: geb. Lede bij Aalst 25 mei 1830, overl.
Antwerpen 18 februari 1905. Was onderwijzer, later ambtenaar bij de griffie
en sinds 1874 directeur van de Bank van Lening te Antwerpen. Letterkundige,
vooral bekend door zijn epos ‘Keizer Karel en het Rijk der Nederlanden’ (1888).
Voorvechter van de Vlaamse Beweging. Vriend van Multatuli. - (VI)
Graaff, Charlotta de -: geb. Bloemendaal 21 juni 1837. Vriendin van Multatuli.
Huwde met Charles Edwin Robinson, een Engels onderwijzer, met wie zij in
de jaren zeventig van de vorige eeuw naar Amerika vertrok. - (X)
Groen van Prinsterer, Mr. Guillaume -: geb. op het buitengoed ‘Rust en Vreugd’
onder Voorburg, 21 augustus 1801, overl. 's-Gravenhage 19 mei 1876. Studeerde
te Leiden rechten, letteren en geschiedenis, terwijl hij van 1821 tot 1822 tevens
de colleges van Bilderdijk bijwoonde. Werd in 1827 referendaris bij en twee
jaar later secretaris van het Kabinet des Konings. Daarna belast met het toezicht
op het Huisarchief, in welke functie hem in 1836, onder toeken-
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ning van de titel Staatsraad in buitengewone dienst, ontslag werd verleend. In
1840 lid van de Dubbele Kamer, tussen 1849 en 1866 lid van de Tweede Kamer.
Antirevolutionair staatsman. Tot zijn belangrijkste wetenschappelijke publikaties
behoort de uitgave van ‘Archives ou Correspondance inédite de la maison
d'Orange Nassau’ (1835-1861). - (II en III)
Günst, Dr. Frans Christiaan -: geb. Amsterdam 19 augustus 1823, overl ald.
29 december 1886. Boekhandelaar en uitgever in zijn geboortestad. Naast
Multatuli's ‘Minnebrieven’ (1861), verscheen o.a. bij hem ‘Licht- en
schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java’ van dr. F.W. Junghuhn.
Verzorgde ook (tot 1867) de uitgave van het tijdschrift ‘De Dageraad’, waaraan
hij tevens, als auteur onder het pseudoniem ‘Mephisto’ of (***), medewerking
verleende. Was gedurende vele jaren voorzitter van de onafhankelijke
vrijmetselaarsloge ‘Post Nubila Lux’. - (III en X)
Hagiosimandre, zie: Broens Jr., Gerrit.
Hall, Maurits Comelis van -: geb. Amsterdam 4 april 1822, overl. ald. 2
september 1889, zn. van Adriaan van Hall en Margaretha Catharina Adriana
Klinkhamer. Lid van de firma Van Hall & Co., commissionairs en assuradeurs
te Amsterdam.
Hamminck Schepel, Annetta -: geb. 's-Gravenhage 26 december 1844, overl.
Glastonbury, Somerset, 3 maart 1931. Zuster van Mimi. Hoofd
Pestalozzi-Fröbel-Haus te Berlijn (1874-1892) en hoofd Sesame House for
Home Life Training te Londen (1898-1907).
Hamminck Schepel, Christina Johanna Jacoha -: geb. 's-Gravenhage 29 februari
1848, overl. ald. 19 maart 1928. Zuster van Mimi. Huwde Schiedam 23 augustus
1872 met Allard Merens (1840-1907), achtereenvolgens surnumerair,
adjunct-controleur, controleur en ontvanger bij de belastingen, laatstelijk te
Haarlem (1905).
Hamminck Schepel, Elisabeth Louisa -: geb. Hilversum 11 mei 1841, overl.
Amsterdam 14 januari 1934. Zuster van Mimi. Roepnaam Betsy. Verpleegster.
Hamminck Schepel, Frederika Maria -: geb. 's-Gravenhage 20 november 1853,
overl. Amsterdam 3 april 1931. Zuster van Mimi. Roepnaam Frédi. Huwde
Schiedam 6 april 1876 met Fredrik Hendrik Arend Pool (1846-1920),
aanvankelijk officier van administratie 3e kl. bij de Kon. Marine, later fabrikant
van verduurzaamde levensmiddelen te Amsterdam.
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Hamminck Schepel, Johan Albrecht -: geb. 's-Gravenhage 15 maart 1842, overl.
Zutphen 11 augustus 1901. Broer van Mimi; roepnaam mogelijk John. Was
achtereenvolgens (vanaf 1857) adelborst 3e kl, leraar in de V.S. van N.-Amerika,
klerk bij het agentschap van de Nederl. Handel-Maatschappij te Yokohama,
leraar te Kagoshima en leraar aan het Athénée Royal te Mons.
Hamminck Schepel, Johannes Martinus -: geb. 's-Gravenhage 9 november 1846,
overl. Soerabaja 25 december 1873. Broer van Mimi; roepnaam mogelijk John.
Sergeant bij het O.I.L.
Hamminck Schepel, Maria Frederika Cornelia -: geb. Venlo 14 december 1839,
overl. 's-Gravenhage 25 september 1930. Sinds 1862 vriendin van Eduard
Douwes Dekker, en sinds 1 april 1875 zijn tweede vrouw. Steeds Mimi genoemd.
- (X)
Hardenberg Hermanus -: geb. 's-Gravenhage 5 april 1800, overl. Amsterdam
23 juni 1866. Logementhouder van het Bible Hotel in de Warmoesstraat I.563
(thans 144) te Amsterdam.
Helden, Christiaan van -: geb. Amsterdam 27 oktober 1839, overl. 's-Gravenhage
13 maart 1900. Boekhandelaar en uitgever, omstr. 1870 gevestigd in de
Warmoesstraat te Amsterdam.
Hoëvell, Ds. Wolter Robert baron van -: geb. Deventer 15 juli 1812, overl.
's-Gravenhage 10 februari 1879. Aanvankelijk predikant te Batavia (1836-1848).
Lid van de Tweede Kamer (1849-1862) en vervolgens van de Raad van State.
Hervormer op koloniaal gebied.
Hotz, Albert Paulus Hermanus -: geb. Rotterdam 22 januari 1855, overl.
Cologny, kanton Genève, 11 april 1930. Zn. van Jacques Cornelus Paulus Hotz
(1834-1875) en Geertruida Johanna Amalia Pino Post (1834-1912). Directeur
van de te Londen gevestigde handelsvereniging J.C.P. Hotz & Son (met een
filiaal te Rotterdam). Later Nederlands consulair ambtenaar te Beyrouth.
Hotz, Jacques Cornelus Paulus -: geb. 's-Gravenhage 15 september 1834, overl.
Rotterdam 29 mei 1875. Fabrikant en koopman. Consul-generaal van Honduras.
Huwde 's-Gravenhage 7 februari 1854 met G.J.A. Pino Post (1834-1912). Aan
hem schreef Multatuli de uitvoerige brief, welke als Idee 451 in druk verscheen.
- Zie verder: J. Kortenhorst, Multatuli en Hotz (Geschriften van het
Multatuli-Genootschap VIII; 1966).
Huisman, Hendrik Hendricus -: geb. Amsterdam 13 maart 1821, overl. ald. 6
februari 1873. Godsdienstonderwijzer bij de Nederlands
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Hervormde Kerk. Hoewel door een zwakke gezondheid en een lichamelijk
gebrek (hij had een hoge rug) op dit beroep aangewezen, kon hij zijn
ondogmatische overtuiging niet loochenen; in 1854 nam hij afscheid met een
‘Adres’ aan de Amsterdamse kerkeraad. Hij poogde als boekhandelaar aan de
kost te komen en kreeg omstreeks 1860 van bevriende zijde een liniëermachine
met knecht tot zijn beschikking, maar hij kon nauwelijks werk vinden. In 1858,
bij het bezoek van Johannes Ronge in Nederland, was hij enige tijd sekretaris
van de eerste ‘Vrije Godsdienstige Gemeente’ in ons land. Hij was lid, later
sekretaris van ‘De Dageraad’, sprak zich in 1863 voor het materialisme uit,
werd op 25 juni 1865 voorzitter, en bleef dit tot aan zijn dood. Begin 1867
oordeelde Huisman dat ‘De Dageraad’ ook in het belang van de handwerksman
kon optreden, maar dat deze daartoe eerst van het geloof moest worden
losgemaakt. In augustus van dat jaar stond hij aan het hoofd van een afvaardiging
van ‘De Dageraad’ naar de algemene vergadering van de Maatschappij tot nut
van den Javaan in Arnhem. In 1869 speelde hij een rol in de arbeidersbeweging
(de ‘Eerste Internationale’ in Nederland). Enkele van zijn pseudoniemen, o.a.
in het tijdschrift ‘De Dageraad’, zijn: Timotheus (vgl. Idee 482), Esopus, 3 ×
3, Philoverax.
Over deze bescheiden, maar zeker niet onbelangrijke figuur in de geschiedenis
van vrijdenkerij en socialisme bestaat nog geen wetenschappelijke studie.
John: zie Hamminck Schepel, Johan Albrecht, of Johannes M.
Kallenberg van den Bosch, Jan Anthonie Reyer -: geb. 's-Gravenhage 8 december
1822, overl. Teteringen (N. Br.) 11 januari 1892. Aanvankelijk officier bij de
genie, later rentmeester van de goederen van prins Frederik der Nederlanden
(1779-1881). - (X)
Kerkhoven, Johannes -: geb. Amsterdam 15 oktober 1783, overl. Twelloo (h.
Hunderen), 2 juni 1859. Oprichter van het Effectenen Bankierskantoor
Kerkhoven en Co. te Amsterdam. Lid van de Provinciale Staten van Gelderland.
Stichter van de Joh. Kerkhoven-polder (Groningen). Huwde Nijmegen 2 mei
1817 met Anna Jacoba van der Hucht (1795-1856), een nicht van Tine's vader.
(IX)
Kerkhoven, Theodorus, Johannes -: geb. Amsterdam 2 februari 1789, overl.
ald. 18 juni 1857. Commissionair in effecten, daarna directeur-secretaris van
de Ned. Scheepsrederij te Amsterdam. Huwde
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Nijmegen 2 mei 1817 met Clara Henriëtte van der Hucht (1800-1888), een nicht
van Tine's vader. - (IX)
Kettman, Lambertus Antonius Johannes -: geb. Westervoort (Gld.) 11 juli 1830,
overl. 1898. Toneelspeler. Was lid van De Dageraad en ontwikkelde zich,
blijkens daar gehouden voordrachten, in socialistische zin.
Knobel, Fridolin -: geb. Luchsingen (Zwitserland) 25 december 1807, overl.
Amsterdam 19 oktober 1871. Banketbakker in de Kalverstraat D.126 (thans
182) te Amsterdam.
Koning, David -: geb. Rotterdam 20 maart 1820, overl. Amsterdam 6 oktober
1876. Muziekonderwijzer en componist. Edu logeerde bij hem in de jaren
1865-1866. Zie: J. Kortenhorst, Multatuli en David Koning (Jako Pers 1968).
Kröber de Roever, Willem Johannes -: geb. Amsterdam 11 september 1811,
overl. ald. 13 september 1881. Boekdrukker op de N.Z. Voorburgwal F.113
(thans 290) te Amsterdam.
Laan, Willem -: geb. Schagen 8 juli 1831, overl. Amsterdam 20 mei 1901.
Onderwijzer in laatstgenoemde plaats. Huwde 3 mei 1860 met Adriana Sophia
de Graaff (1833-1871), een zuster van Multatuli's vriendin Charlotta de Graaff.
Laçhmé: pseud. van Ramaer, Anthon Gerhard Wilhelm; zie aldaar.
Lacomblé, Antoine Eugène -: geb. Brussel 5 maart 1828, overl. Arnhem 17
november 1905. Beeldhouwer. Vestigde zich in 1855 in Den Haag. Vervaardigde
o.a. een buste van Leopold II van België, en de ‘Muze’ op het graf van Tollens.
Werd in 1859 leraar (later, tot 1899, hoofdleraar) aan de Academie van
Beeldende Kunsten te 's-Gravenhage en in 1865 leraar aan de Polytechnische
School te Delft, uit welke functie hij in 1900, wegens ziekte, eervol ontslagen
werd.
Langiewicz, Maryan -: geb. Krotoschin 5 augustus 1827, overl. Constantinopel
11 mei 1887. Nam in 1860 deel aan Garibaldi's expeditie naar Sicilië Was in
1863 leider van de Poolse opstand, riep zich op 10 maart uit tot dictator, maar
moest na de nederlaag bij Grochowisk, 21 maart, naar Oostenrijk uitwijken; in
1865 vestigde hij zich in Zwitserland; later trad hij in Turkse dienst.
Laurillard, Ds. Eliza -: geb. Rotterdam 26 maart 1830, overl. Santpoort 10 juli
1908. Was ongeveer een halve eeuw predikant, waarvan tweeënveertig jaren te
Amsterdam. Dichtte gemakkelijk lees-
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bare verzen, uiteraard niet zelden godsdienstig van strekking. Hij was
medewerker aan ‘De Navorscher’ en redacteur van het tijdschrift ‘Bato’, alsmede
van het ‘Jaarboekje voor Nederl. Mettray’.
Lennep, Mr. Jacob van -: geb. Amsterdam 24 maart 1802, overl. Oosterbeek
25 augustus 1868. Romanschrijver. Rijksadvocaat en conservatief Kamerlid.
In 1860 gaf hij samen met de boekhandelaar De Ruyter de eerste editie van
‘Max Havelaar’ uit.
Le Play, Pierre Guillaume Frédéric -: geb. La Rivière bij Honfleur 1806, overl.
Parijs 1882. Frans ingenieur en staathuishoudkundige. Hij verkreeg grote
bekendheid door zijn verhandelingen over arbeidersgezinnen, waarvan hij er
zesendertig bundelde in zijn ‘Les ouvriers européens’ (1855).
Lespinasse, Dr. Adolph Frederik Henri de -: geb. Delft 14 mei 1819, overl.
Orange-City (Iowa) 26 maart 1881. Was gemeentearts achtereenvolgens te
Voorst, Epe (Vaassen) en Hasselt. Hield zich ook bezig met letterkundige arbeid.
In 1870 emigreerde hij naar Orange-City, alwaar hij een boerderij bestuurde,
doch tevens geneesheer was. Grondlegger van een geneeskundige school voor
Nederlandse Amerikanen.
Lindo, Dr. Mark Prager -: geb. Londen 19 februari 1819, overl. 's-Gravenhage
9 maart 1877. Vanaf 1842 tot 1853 docent in de Engelse taal aan het gymnasium
te Arnhem en vervolgens tot 1865 leraar in de moderne talen aan de Koninklijke
Academie te Breda. Daarna inspecteur van het lager onderwijs te 's-Gravenhage.
Als schrijver, onder het pseudoniem De Oude Heer Smits, werkte hij mee aan
De Ned. Spectator.
Lion, Izaak Jacob -: geb. Amersfoort 17 december 1821, overl. 's-Gravenhage
27 augustus 1873. Vanaf het begin van de jaren zestig tot aan zijn overlijden,
hoofdredacteur van ‘Het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage’, het
orgaan van de conservatieve partij in de residentie. Overigens schijnt hij als
journalist geen toonbeeld van betrouwbaarheid te zijn geweest. (III en V)
Lobo, Mordechay Jessurun -: geb. Amsterdam 6 juni 1826, overl. ald. 22 maart
1899. Woonde van 1860 tot aan zijn overlijden Botermarkt X 83 (nu
Rembrandtsplein 6), waar hij, zoals een aantekening in het Bevolkingsregister
van Amsterdam luidt, het beroep van ‘koopman, eerder boekverkoper’
uitoefende. Was lid van
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De Dageraad. Multatuli betrok bij hem een kamer in augustus 1860, maar vertrok
na ongeveer drie maanden, naar Brussel. Zie: Henri A. Ett, Multatuli bij Lobo
(‘De Nieuwe Stem’, oktober 1960, jrg. 15, blz. 593-604).-(X)
Lodeesen, Ds. David -: geb. Amsterdam 24 april 1829, overl. Zutphen 2 mei
1908. Doopsgezind leraar, achtereenvolgens te Broek-op-Langendijk en
Hindelopen. Daarna werkzaam bij de Doopsgezinde bibliotheek te Amsterdam.
Voorts steenbakker te Enschede en tenslotte wederom Doopsgezind leraar,
laatstelijk te Emmerik. Hij is met Multatuli wschl. in contact gekomen door zijn
zwager J.R. Raedt van Oldenbarnevelt (1825-1887), weduwnaar van Johanna
Martha Lodeesen (1822-1859).
Loudon, Jhr. mr. James -: geb. 's-Gravenhage 8 juni 1824, overl. ald. 31 mei
1900. Minister van Koloniën (1861-1862), commissaris des Konings in de
provincie Zuid-Holland (1862-1872) en gouverneur-generaal van
Nederlands-Indië (1872-1875). (II, VI en X)
Meslier, Jean -: geb. 1664; pastoor van de dorpen Etrépigny en Balaives in de
Franse Ardennen. Liet bij zijn dood (1729) drie exemplaren van een omvangrijk
handschrift na, waarin hij, naast principiële geloofskritiek, blijk geeft van een
konsekwent aangehangen materialisme en agrarisch kommunisme. Voltaire
publiceerde vanaf 1762 talrijke edities van een beknopt uittreksel uit een van
de manuscripten. Hij bedacht de titel ‘Testament de Jean Meslier’ en voegde
aan het slot een zuiver deïstische geloofsbelijdenis toe. Als eerste maakte R.C.
d'Ablaing van Giessenburg in 1860-'64 de volledige tekst van het ‘Testament’
bekend door een publikatie in afleveringen. (Amsterdam 1864, 3 delen)
Meijer, R.C.: zie d'Ablaing van Giessenburg, Rudolf Charles.
Mimi: zie Hamminck Schepel, Maria Frederika Cornelia.
Mitkiewicz, Cesar Leonard Nicolas -: geb. Varsovic (Polen) 5 augustus 1836.
Fotograaf. Vestigde zich 16 december 1867 te Brussel. Op 6 juni 1877 ambtelijk
afgeschreven; latere verblijfplaats en datum van overlijden onbekend.
Montezuma II -: vorst van het Mexicaanse Azteken-rijk, door Fernando Cortez
overwonnen. In 1520 door zijn eigen volk vermoord om zijn toegeeflijke houding
jegens de Spanjaarden. (III)
Muurling, Prof. dr. Willem -: geb. Bolsward 27 april 1805, overl. 's-Gravenhage
9 december 1882. In 1832 beroepen als predikant te
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Stiens, vijf jaar later benoemd tot hoogleraar in de godgeleerdheid te Franeker
en in 1840, in dezelfde functie, te Groningen. Voorstander van de moderne
richting in de theologie. (II, III en VI)
Mijer, Mr. Pieter -: geb. Batavia 3 juni 1812, overl. Scheveningen 6 februari
1881. Vestigde zich in 1833 als advocaat in Ned.-Indië. Tussen 1837 en 1851
bekleedde hij verschillende functies bij de rechterlijke macht ald. Van 1851 tot
1855 Raad van Indië. Na een verblijf van tweeëntwintig jaar in Indië, ging hij
met verlof naar Europa. Was in 1856, gedurende enkele maanden, minister van
koloniën. Van 1860 tot 1866 lid van de Tweede Kamer. Op 30 mei 1866
wederom minister van koloniën, maar nam reeds op 15 september van datzelfde
jaar ontslag, om drie dagen later benoemd te worden tot gouverneur-generaal
van Ned.-Indië. Trad in 1872 af en keerde terug naar Nederland. - (V)
Mijnhardt, Hermanus -: geb. 's-Gravenhage 28 mei 1811, overl. Amsterdam
16 augustus 1879. Logement- en koffiehuishouder. Vestigde zich 7 mei 1852,
komende uit Nijmegen, te Amsterdam, alwaar hij achtereenvolgens
gedomicilieerd was op de adressen Kalverstraat 8, Kalverstraat 15 en
Herengracht 24.
Neubronner van der Tuuk, Dr. Hermannus -: geb. Malakka 23 februari 1824,
overl. Soerabaja 17 augustus 1894. Nederlands oriëntalist. - (III)
Nonni: zie Douwes Dekker, Elisabeth Agnes Everdine.
Nijgh, Henricus -: geb. Rotterdam 14 oktober 1815, overl. ald. 24 april 1895.
Oprichter en uitgever van de ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’. - (X)
Nijhoff, Paulus -: geb. Arnhem 9 augustus 1821, overl. ald. 29 november 1867.
Boekhandelaar in genoemde stad, en evenals zijn vader, mr. Isaäc Anne,
geschiedvorser.
Oosterzee, Prof. dr. Johannes Jacobus van -: geb. Rotterdam 1 april 1817, overl.
Wiesbaden 29 juli 1882. Na predikant geweest te zijn te Eemnes, Alkmaar en
Rotterdam, was hij vanaf 1863 tot aan zijn overlijden hoogleraar in de theologie
te Utrecht. Een van de bekendste kanselredenaars van zijn tijd. - (II, III en VII)
Opzoomer, Prof. dr. Cornelis Willem -: geb. Rotterdam 20 september 1821,
overl. Oosterbeek 23 augustus 1892. Werd in 1846 hoogleraar in de wijsbegeerte
te Utrecht. Voorstander van de moderne theologie. - (V)
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Peters, Anthonie -: geb. Amsterdam 21 juni 1812, overl. Delft 8 juli 1872 (ten
huize van de geneesheer-directeur van het krankzinnigengesticht ‘Het St.
Joris-Gasthuis’ ald.). Toneel-directeur. (X)
Pierson, Prof. dr. Allard -: geb. Amsterdam 8 april 1831, overl. op Velhorst bij
Zutphen 27 mei 1896. Studeerde theologie te Utrecht, waar hij een volgeling
van Opzoomer werd. Tussen 1857 en 1865 Waals predikant te Rotterdam,
waarna hij uit de Hervormde Kerk trad. Werd in 1869 privaat-docent, een jaar
later buitengewoon hoogleraar te Heidelberg. Keerde in 1874 naar Nederland
terug. Drie jaar later volgde zijn benoeming tot hoogleraar in de aesthetica,
kunstgeschiedenis en nieuwe letteren aan de universiteit van Amsterdam. Auteur
van talrijke, zowel theologische en wijsgerige als geschiedkundige en litteraire
werken.
Pino Post, Francisca -: geb. 's-Gravenhage 2 november 1841, overl. Amsterdam
19 december 1903, zuster van G.J.A. Hotz-Pino Post (1834-1912). Was gehuwd
met Alexander Ferdinand Faassen (1839-1931), toneelspeler.
Pino Post, Geertruida Johanna Amalia -: geb. 's-Gravenhage 10 september
1834, overl. Rotterdam 24 augustus 1912. Huwde 's-Gravenhage 7 februari
1854 met J.C.P. Hotz (1834-1875).
Poolman, Willem -: geb. Amsterdam 4 september 1810, overl. 's-Gravenhage
7 juli 1873. Was 1854-59 te Batavia president van de Factorij der Ned.
Handel-Mij. Vestigde zich, met zijn drie dochters op 20 juli 1859 te Gouda. Was eind '59 kandidaat van de conservatieve kiesvereniging ‘Amsterdam’ en
in '60 korte tijd kamerlid. Poolman had in 1860 zelf aandeel in een suikercontract
(res. Kediri) en vroeg in '61 concessie voor de spoorlijn Semarang-Djokjakarta,
welke concessie hem, tegen het advies van Stieltjes, op 28 augustus 1862
verleend werd. Van dec. '62 af woonde hij te 's-Gravenhage. - (X)
Potgieter, Everhardus Johannes -: geb. Zwolle 27 juni 1808, overl. Amsterdam
2 februari 1875. Dichter, criticus, prozaïst en makelaar. Werd na het faillissement
van zijn vader opgevoed door zijn tantes Van Ulsen te Amsterdam. Verbleef
1827-1830 te Antwerpen waar hij kennis maakte met Jan Frans Willems.
Verbleef in opdracht van de fam. Trip van april 1831 tot dec. 1832 in Zweden.
Werkte mee aan De Muzen, richtte 1837 De Gids op. Van dit invloedrijke, vaak
gevreesde maandblad bleef hij tot jan. 1865 hoofd van de redactie.
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In de zg. Gidscrisis, wegens een paar geruchtmakende artikelen van de redacteur
Busken Huet, koos Potgieter de zijde van Huet; zij traden beiden af. Als agent
van buitenlandse huizen in Amsterdam wist hij fortuin te maken. Met Multatuli's
persoon en werk was hij maar matig ingenomen; niettemin heeft hij Tine en de
kinderen bij herhaling financieel gesteund.
Potvin, Charles -: geb. Bergen (Henegouwen) 2 december 1818, overl. Brussel
2 maart 1902. Belgisch letterkundige. Hoogleraar te Brussel en sedert 1883
conservator van het museum Wiertz aldaar. - (III)
Pruimers, Johanna Theodora-, geb. baronesse Van Dedem -: geb. ‘Huis den
Berg’ onder Dalfsen (O.), 15 september 1835, overl. St. Leonards on Sea
(Engeland) 8 maart 1911. In 1863 één der hoofdpersonen in een opzienbarende
rechtszaak te Zwolle, waarbij haar als weduwe de voogdij over haar dochtertje
Margaretha Daniella (geb. 1858) ontzegd werd op grond van de beschuldiging
dat zij uit een buitenechtelijke relatie met ds. Johannes Gerrit van Rijn (geb.
1825) een tweede kind ter wereld had gebracht. Zie: Henri A. Ett, ‘Holland in
rep en roer’, Amsterdam z.j., blz. 1-35. - (III)
Quintillianus: pseud. van Braunius Oeberius, Nicolaas; zie ald.
Raedt van Oldenbarnevelt, Johannes Rudolph -: geb. Amsterdam 5 december
1825, overl. 's-Gravenhage 14 december 1877. Koopman te Amsterdam.
Behoorde tot de vriendenkring van Multatuli.
Ramaer, Anthon Gerhard Wilhelm -: geb. Jever 12 augustus 1812, overl. St.
Anna (gem. Nijmegen) 16 februari 1867. Was aanvankelijk officier bij de
infanterie, later rijksontvanger. Schrijver op geschiedkundig gebied. Prominent
Dageraadsman (pseud. Laçhmé) in de periode 1858-1864. - (II, III en X)
Reclus, Elie -: geb. St. Foix-la-Grande (Gironde), 10 juni 1827, overl. Brussel
12 februari 1904. Hoogleraar in de etnologie te Brussel. Auteur van ‘Les
Primitifs, études d'ethnologie comparée’ (1855).
Rochussen, Jan Jacob -: geb. Etten 23 oktober 1797, overl. 's-Gravenhage 21
januari 1871. Van 1840 tot 1843 minister van financiën. Daarna gezant te
Brussel. Tussen 1845 en 1851 gouverneur-generaal van Ned.-Indië. Minister
van koloniën van 1858 tot 1861.
Roobol, Cornelis Johannes -: geb. 's-Gravenhage 4 januari 1806, overl.
Amsterdam 12 mei 1870. Toneelspeler en schouwburg-directeur. (X)
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Roorda van Eysinga, Ds. Sijtze Frederik Willem -: geb. Batavia 3 januari 1827,
overl. Scheveningen 15 mei 1897, broer van Multatuli's vriend S.E.W. Roorda
van Eysinga. Tot 1868 predikant. Auteur van ‘Multatuli en Spiritisme’ (1891).
Ruijter, Joost de -: geb. Amsterdam 3 september 1802, overl. ald. 18 mei 1880.
Uitgever van de eerste en de tweede druk van ‘Max Havelaar’, mei en november
1860.
Salvador, Jhr. Mozes -: geb. Amsterdam 26 januari 1813, overl. Bloemendaal
30 oktober 1884. Ritmeester der dragonders. Gemeenteraadslid van Haarlem
en lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland. Polemisch publicist. - (X)
Sloet van de Beele, Mr. Ludolf Anne Jan Wilt baron -: geb. Voorst 28 maart
1806, overl. Arnhem 10 december 1890. Sedert 1830 advocaat te Zutphen en
vervolgens o.a. griffier der Staten van Gelderland. Van 1861 tot 1866
gouverneur-generaal van Ned.-Indië. Had van 1868 tot 1872 zitting in de Tweede
Kamer en werd in 1876 curator, een jaar later president-curator van de Leidse
universiteit. Publiceerde een groot aantal geschriften over het oud-vaderlands
recht, rechtshistorie en het volksleven, dit laatste speciaal met betrekking tot
Gelderland. - (II, V en X)
Sophia Frederica Mathilda, prinses van Wurtemberg -: geb. Stuttgart 17 juni
1818, overl. 's-Gravenhage 3 juni 1877. Huwde Stuttgart 18 juni 1839 met haar
neef Willem, erfprins der Nederlanden) de latere koning Willem III). Koningin
Sophia schijnt een letterlievende vrouw te zijn geweest, maar las voorn. Frans;
in 1865 liet zij bij de boekhandelaar Nijhoff te 's-Gravenhage informeren, of er
zoiets als een tijdschrift ‘De Gids’ bestond, zulks naar aanleiding van Huets
artikel ‘Een Avond aan het Hof’. Multatuli heeft in 1863 enig contact met haar
gehad.
Spandaw, Mr. Hajo Albert -: geb. Vries (Dr.) 23 oktober 1777, overl. Groningen
28 oktober 1855. Nederlands dichter en prozaschrijver. Bekleedde verschillende
functies bij de rechterlijke macht en was o.a. lid van de Provinciale Staten van
Groningen (sedert 1814) en lid van de Dubbele Kamer der Staten-Generaal
(1840). Ook als letterkundige had hij, in zijn tijd, een goede naam.
Spinoza, Benedictus, oorspr. Baruch Despinoza -: geb. Amsterdam 24 november
1632, overl. 's-Gravenhage 21 februari 1677. Wereldberoemd Nederlands
wijsgeer van Portugees-Joodse afkomst, au-
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teur van de ‘Ethica’ (1677), een ondogmatische zedekunde in
strak-mathematische betoogtrant. - (III en V)
Stieltjes, Dr. Thomas Joannes -: geb. Leuven 19 mei 1819, overl. Rotterdam
23 juni 1878. Officier bij de artillerie. Verliet in 1849 de dienst met oneervol
ontslag ‘omdat hij inlichtingen aangaande den inhoud van den eed had gevraagd,
die de officieren bij de troonsbestijging van Willem III hadden af te leggen’.
Studeerde voor ingenieur. Werd in 1860 benoemd tot ‘adviseur van technische
zaken bij het Ministerie van Koloniën’ en hem werd opgedragen ‘een onderzoek
in te stellen betreffende den aanleg van spoorwegen op Java’, waarheen hij in
hetzelfde jaar vertrok. In 1863 wederom oneervol ontslagen, nu ‘omdat hij een
adres indiende aan de Tweede Kamer, waarbij hij onderzoek vroeg naar een te
verkenen concessie, die tegen zijn advies in zou gegeven worden’. Een van de
aanvragers van deze concessie was W. Poolman. Daarna opdrachten van
particuliere zijde, ook in het buitenland. Lid van de Tweede kamer in 1866-1867
en 1869-1878. Doctor honoris causa van de Leidse universiteit in 1874. - (III,
IV, V en X)
Swieten, Jan van -: geb. Mainz 28 mei 1807, overl. 's-Gravenhage 9 september
1888. Nederlands krijgsman en militair publicist. - (I, II en X)
Thieme, Derk Anthonie -: geb. Nijmegen 8 januari 1830, overl. Velp 11 juni
1879. Uitgever te Arnhem. Oprichter-uitgever van ‘Het Vaderland’ te
's-Gravenhage. - (X)
Tine: zie Wijnbergen, Everdina Huberta baronesse van.
Tjasink, Johannes -: geb. Amsterdam 20 juli 1809, overl. Haarlem 27 oktober
1879. Toneelspeler en theaterdirecteur. - (X)
Valk, Theodorus August Ferdinand van der -: geb. Grave 2 september 1828,
overl. Batavia 3 augustus 1874. Zendeling in N.O.I. Tijdens zijn verlof in
Nederland, 1865-'66, werd hij docent Javaans en Maleis aan de Indische
Instelling te Delft. Naar Java teruggekeerd, was hij leraar aan het gymnasium
Willem III te Batavia.
Veth, Prof. dr. Pieter Johannes -: geb. Dordrecht 2 december 1814, overl.
Arnhem 14 april 1895. Nederlands oriëntalist. - (X)
Vloten, Prof. dr. Johannes van -: geb. Kampen 18 januari 1818, overl. Haarlem
21 september 1883. Studeerde theologie te Leiden, waar hij promoveerde in
1843. Werd hoogleraar in het Nederlands aan het Athenaeum te Deventer. In
1875 keerde hij zich tegen Multa-
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tuli met zijn geschrift ‘Onkruid onder de tarwe’. Was medewerker aan het
tijdschrift ‘De Dageraad’. Gaf samen met dr. J.P.N. Land (1834-1897) de
‘Werken’ van Spinoza uit.
Volck, Maria -: geb. 's-Gravenhage 2 mei 1815, overl. ald. 9 juni 1863. Moeder
van Mimi: was Amsterdam 20 juli 1838 gehuwd met Johannes Christiaan Pieter
Hamminck Schepel (1808-1870), officier bij de infanterie.
Vries, Dr. Hendrik de -: geb. Amsterdam 8 februari 1839, overl. ald. 30 januari
1907. Medicus. Vriend van Multatuli. Schreef in het tijdschrift ‘De Dageraad’
(1886-1887, dl. II, blz. 206) het artikel ‘Aan de nagedachtenis van E. Douwes
Dekker’.
Wijnbergen, Everdina Huberta baronesse van -: geb. Antwerpen 26 september
1819, overl. Venetië 13 september 1874. Huwde Tjandjoer 10 april 1846 met
Eduard Douwes Dekker (1820-1887). Aanvankelijk Everdine of Eefje, na 1860
vrijwel steeds Tine genoemd. - (I, VIII en IX)
Wijnstok, Nicolaas Arnoldus -: geb. Amsterdam 28 december 1830, overl.
's-Gravenhage 22 juli 1878. Tapper en toneelspeler.
IJsveld, Bernardus -: geb. Doornenburg 27 april 1798, overl. Delft 7 oktober
1880. Vertrok 4 mei 1874 naar laatstgenoemde plaats. Eigenaar van het ‘Hotel
der Nederlanden’ (sedert 1874 ‘Hotel des Pays-Bas’), Bocht van Guinea (thans
Huygenspark) nr. 17 te 's-Gravenhage.
Zaalberg, Ds. Johannes Cornelis -: geb. Nieuw Beijerland 18 maart 1828, overl.
op de terugreis van Paramaribo naar Nederland, 12 april 1885. Hij was
achtereenvolgens predikant te Hendrik-Ido-Ambacht, Deventer, 's-Gravenhage
en Paramaribo. Was als theoloog de ‘moderne’ richting toegedaan. Schreef o.a.
‘De godsdienst van Jezus en de moderne richting’ (1864). -(III, IV en X)
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