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Voorbericht
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Bij de voltooiing van dit twaalfde deel heb ik er behoefte aan, mijn erkentelijkheid
uit te spreken jegens de velen die mij behulpzaam zijn geweest bij het bijeenbrengen
van het thans beschikbare materiaal. Dat dit volledig zou zijn in de zin dat álles wat
er ooit is geweest, ook nu nog bestaat, is een onredelijke illusie. Dat het volledig
zou zijn, in de zin dat we erin geslaagd zijn álles wat er nu nog bestaat zonder enige
uitzondering te achterhalen, lijkt me even onredelijk. Mocht iemand die verwachting
koesteren of die eis stellen, dan is hij een vreemdeling in het Jeruzalem van de
historische en filologische wetenschappen. Volledigheid in absolute zin is een
grensbegrip: als men zich onder gunstige omstandigheden tot het uiterste inspant,
kan het soms tamelijk dicht worden benaderd, ten volle bereikt men het nooit. Er
valt overigens ook geen strakke grens te trekken tussen wat men moet opnemen
en wat men mag weglaten: indien volledigheid zou inhouden dat iedere krantesnipper
waar destijds de naam van Multatuli op voorkwam, moet worden herdrukt, zouden
deze Werken ontaarden in een moeras van banale woorden waar de mán in verzonk.
Dit twaalfde deel omvat minder dan twee jaren van Multatuli's leven, maar daaruit
volgt niet dat de resterende tijd nog wel tien delen zal vergen: de Van-den-Rijntjes
houden eens op. Er is overigens een fascinerende tegenstelling tussen deze rustige
reeks en de vele emotionerende gebeurtenissen waarbij Multatuli betrokken was
en waarvan totnutoe lang niet alle details bekend waren, ja soms de hoofdzaken
niet.
Over het journalistieke werk van Multatuli, hier voor het eerst herdrukt, nog een
enkel woord. Het is goed er zich rekenschap van te geven dat er geen enkele
garantie is als zouden de destijds gepubliceerde teksten volstrekt overeenstemmen
met de ingezonden kopij. Het staat vast dat er wel eens een kroniek ongedrukt is
gebleven, dat er wel eens een kroniek gesplitst is over twee nummers, dat de tekst
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bij uitzondering door een ander - dus waarschijnlijk Mimi - is opgesteld, al schreef
Multatuli de persklare kopij zelf om te voorkomen dat de heren in Haarlem argwaan
zouden krijgen door afwijkend handschrift. Maar hoe ver de redactionele bemoeienis
over het algemeen ging, of de taak van de verantwoordelijke redacteur ook heeft
bestaan in het schrappen van alinea's, van zinnen, van woorden, in het wijzigen
daarvan (al was het enkel de spelling), misschien zelfs in het toevoegen, dat is een
open vraag. Van de handschriftelijke kopij schijnt geen snipper bewaard te zijn
gebleven.Dank zij de collegiale bereidwilligheid van Dr. Ludo Simons te Antwerpen en van
Prof. Dr. Ada Deprez en haar staf in Gent zijn Multatuli's contacten met Vlaanderen,
het letterkundig congres in Gent en het geruchtmakende incident-Vreede nu zeer
uitvoerig en betrouwbaar gedocumenteerd.
Dank zij de vriendelijke medewerking van de Rijksarchivaris van de Tweede
Afdeling, Drs. E. van Laar te 's-Gravenhage, is niet enkel Multatuli's rekest om gratie,
maar de hele verdere gang van zaken op ministerieel, ambtelijk en koninklijk niveau
nu eindelijk na meer dan een eeuw ten volle bekend. Op mijn verzoek hebben
mevrouw Mr. A. Minkenhof en Prof. Dr. I. Kisch mij met de meeste welwillendheid
inzicht verschaft in enkele juridische aspecten van deze zaak.
In het voorjaar van 1867 ontstond er in Friesland, met name in Sneek, een
hernieuwde belangstelling voor Multatuli, die later geleid heeft tot een intensief
persoonlijk contact. Dank zij de bereidwillige medewerking van het Gemeente-archief
te Sneek was het mogelijk ook in dit opzicht de dokumentatie te vermeerderen.
Al zijn er nog veel open vragen inzake de totstandkoming van de engelse
Max-Havelaarvertaling, de kritische weerklank ervan internationaal kon nu dank zij
de hulpvaardigheid van Drs. Eep Francken te Leiden nagenoeg volledig worden
vastgelegd.
Aan allen hierboven genoemd, en aan de vele ongenoemden op wier
hulpvaardigheid ik ook voor het vervolg durf rekenen, mijn zeer hartelijke dank.
Garmt Stuiveling
Hilversum, 2 maart 1978
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Nota

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

13
Bij verwijzing naar de uitgaven waaraan enige tekst moest worden ontleend, is
gebruik gemaakt van de volgende korte aanduidingen:
Brieven VIII: Brieven van Multatuli. Bydragen tot de kennis van zyn leven.
Gerangschikt en toegelicht door Mevr. Douwes Dekker, Geb. Hamminck
Schepel. Multatuli-Busken Huet 1867. - Amsterdam W. Versluys, 1893.
Brieven WB VIII: Multatuli. Brieven. Bydragen tot de Kennis van zyn Leven
gerangschikt en toegelicht door M. Douwes Dekker-Hamminck Schepel. Tweede
herziene uitgaaf. Achtste deel, 1912. Uitgegeven door de Maatschappij voor
goede en goedkoope Lectuur. Amsterdam. (= Wereldbibliotheek).
Pée Multatuliana: Bij de vijftigste verjaring van Dekkers dood. Overdruk uit ‘De
Vlaamsche Gids’, 25e Jaargang No. 5, Februari 1937.
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.
In al deze gevallen waarin geen vergelijking met de autografen mogelijk was, is de
datering voorzien van een asterisk.
De 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
zonder sterretje afgedrukt, hoewel het hier afschriften betreft die niet altijd door
d'Ablaing zelf maar vaak door bedienden zijn vervaardigd.
De delen 3 en 4 omvatten de perioden van 26 maart 1864 tot en met 2 september
1868; en van 15 maart 1866 tot en met 12 maart 1867. Vooral in de franse teksten
zitten veel fouten; maar liever word ik van slordigheid verdacht, dan verplicht telkens
sic te drukken.
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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, 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. In Multatuli's brieven wordt steeds y gedrukt ofschoon er in de
handschriften soms en in de door anderen gedrukte teksten dikwijls een ij staat.
Wanneer gebruik is gemaakt van een authentieke tekst, wordt geen enkele eerdere
publikatie vermeld.
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Het jaar 1867
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Bosscha's ‘bemoedigende’ geschrift inzake Pruisen en Nederland, door Multatuli
kort na Kerstmis '66 ontvangen, heeft bij hem een stortvloed van emoties ontketend.
Wat Bismarck in Duitsland aanrichtte, had hij vaak met gereserveerde bewondering
waargenomen, maar het denkbeeld van pruisische soldaten in Den Haag deed zijn
bloed koken. Alleen: verdiende Holland wel beter? Was niet alles wat hijzelf had
ondervonden éen bewijs van officiële karakterloosheid en verleugening? De
polemische brochure, ondanks Multatuli's op handen zijnde verhuizing van Koblenz
naar Keulen in een paar weken voltooid, is ontstaan uit een kruising van bitterheid,
vaderlandsliefde en geldnood.
Juist in deze tijd deed zijn antwerpse bewonderaar Julius de Geyter een beroep
op hem om te komen spreken. Het succes van zijn optreden eind februari, begin
maart, en opnieuw eind maart, werd nog overtroffen door de hartelijkheid waarmee
men hem omringde. Antwerpen, Tine's geboortestad, gaf hem een gevoel van thuis
te zijn. Hij werd er zich van bewust dat de Vlaamse Beweging nog wel iets méer
was dan retorisch geronk. Een curieus feit is de boottocht naar Kinderdijk, eind
maart, en de gezellige praatnacht aldaar: een uitdagend reisje, want zolang er een
vonnis lag, was Holland uiteraard gevaarlijk terrein.
Van dit tweevoudig verblijf in Antwerpen naar het Congres in Gent, eind augustus,
loopt een rechte verbindingslijn. De tussenliggende tijd met de geregeld doorgaande
reeks Van den Rijn, lijkt vrij kalm maar is dit psychisch allerminst. Uit Italië kwamen
verontrustende berichten omtrent Tine's gezondheid; en op 20 april vertrok Mimi
naar Wenen. Naar Multatuli in een brief meedeelt, leidde haar aanwezigheid hem
af, zijn werk verplichtte hem alleen te zijn. Niemand weet waar of bij wie Mimi in
Wenen heeft gewoond, wat zij er te doen had, hoe lang zij er gebleven is, welke
contacten met Multatuli zij onderhield. Noch van háar brieven uit deze tijd, noch van
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de zijne aan haar, is ook maar éen letter teruggevonden. In het najaar blijkt zij weer
in Keulen te zijn, in de zomer was zij er stellig niet. Het werk waaraan Multatuli
begonnen was en dat hem geheel opeiste, was een nog naamloos koningsdrama,
waarvan de idee nauw aansloot bij zijn brochure over Pruisen en Nederland. Een
reeks idealistische monologen in rijmloze vijfvoetige jamben kwam vlot tot stand,
maar die vormden samen nog geen toneelstuk. Hij zag dit zeer goed in, maar was
niet bij machte een oplossing te vinden voor dit structureel probleem.
Het congres in Gent, waar Multatuli voor het eerst na jaren Van Lennep weerzag,
is vooral bekend gebleven door het incident-Vreede dat eraan voorafging: de
waarschijnlijk wat alkoholische opgewondenheid van de utrechtse hoogleraar die
ongehinderd door enige kennis van zaken maar vast overtuigd dat het vaderland
beledigd was, de zaal instormde waar Multatuli juist had gesproken. Toch heeft
diens toenemende gedeprimeerdheid na Gent wel diepere oorzaken dan dit soort
malle misverstanden en de perfide persrel daarna. De berichten uit Italië waren
ernstiger dan ooit. Het toneelstuk, zo hoopvol begonnen, bleef in lange fragmenten
steken. De situatie na Mimi's terugkeer uit Wenen was even uitzichtloos als voor
haar vertrek. Ook zijn illusie, in Antwerpen ontstaan en in Gent versterkt, met een
eigen krant leiding te geven aan de vlaamse zaak, bleek allengs irreëel. Vlaanderen
kon niet geholpen worden door hém, hij niet door Vlaanderen. Voor allebei zou een
heel ándere redding noodzakelijk zijn. En voor Nederland meteen.
Er waren nog meer emotionerende zaken, minder negatief maar wel verwarrend.
In juni publiceerde The North British Review een uitvoerig artikel over de Max
Havelaar, waaruit men kon afleiden dat dit explosieve boek na zeven jaar vertraging
nu toch bezig was tot Europa door te dringen. Een paar maanden later werd dit
artikel in z'n geheel overgenomen door de Revue Britannique in Parijs. Bovendien
slaagde A.J. Nieuwenhuis erin, zijn Havelaar-vertaling, die in het najaar van 1864
ongepubliceerd was gebleven, nu opgenomen te krijgen in de Revue moderne.
Tezelfdertijd bleek een toegewijd bewonderaar uit Den Haag zich tijdens een londens
verblijf zó in het Engels te hebben bekwaamd, dat hij in staat was geweest een
vertaling te voltooien, en deze was in Edinburg ter perse. Het lijkt nauwelijks denkbaar
dat Multatuli van dit alles geheel onkundig
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is gebleven en er pas in november van hoorde. Het ziet er eerder naar uit dat het
totaal ontbreken van schriftelijke gegevens veroorzaakt is door het vernietigen van
dokumenten die bezwarend zouden zijn t.a.v. Jacob van Lennep als de eigenaar
van het auteursrecht.
Emotionerend was ook het feit dat Busken Huet, die na de uitermate gunstige
bespreking van Multatuli's brochure door hem steeds meer als een vertrouwd vriend
en een overtuigd bondgenoot werd beschouwd, nu, de veertig voorbij, zich ging
bevrijden uit zijn ondergeschikte baantje te Haarlem en in bespreking was over een
belangrijke journalistieke positie in Indië. Bij Multatuli kwamen alle goede
herinneringen aan zijn tropenjaren boven, hij rekende erop dat Huet in Indië zijn
opvattingen zou bepleiten, zijn standpunt zou verdedigen, en gaf hem alvast politieke
voorlichting en huiselijke raad.
Maar meer nog dan het koloniale vraagstuk hield de kritieke situatie in Nederland
Multatuli bezig. De verkiezingen na de kamerontbinding van 1866 hadden de liberale
oppositie allerminst verzwakt. Deze vond nieuw voedsel in de Luxemburgse kwestie,
d.w.z. de hoogst riskante positie van Nederland tussen Napoleon III enerzijds die
erop uit was Luxemburg van Willem III te kopen, en Bismarck anderzijds die te
kennen gaf zoiets als een casus belli te beschouwen. Ofschoon het nederlandse
kabinet er handig in was geslaagd een internationale crisis te voorkomen en de
nieuwe regeling redelijk en eervol mocht heten, was de Tweede Kamer ontstemd
omdat men alles buiten haar om had bedisseld: op 27 november werd de begroting
van Buitenlandse Zaken met 38 tegen 36 stemmen verworpen. In deze spannende
dagen richtte Multatuli zich vanuit Keulen tot Rochussen, de conservatieve grand
old man, die twintig jaar tevoren G.-G. van Nederlands-Indië was geweest en die
een zekere sympathie had voor Multatuli's nonconformisme. Ervan overtuigd dat
de verrotting in het staatsbestel nu wel voor iedereen zichtbaar was geworden,
stuurde Multatuli hem allerlei plannen en adviezen, en stelde zichzelf beschikbaar
voor de uitvoering daarvan. Al zijn de papieren destijds wegens hun compromitterend
karakter goeddeels vernietigd, uit Multatuli's openhartige brieven aan Tine en aan
Huet blijkt onmiskenbaar wat hem voor ogen stond: een krachtig bewind van koning
en kabinet dat binnenslands kamerontbinding en grondwetswijziging zou aandurven
en buitenslands het verdelen
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van België tussen Frankrijk en Nederland. Op die manier zouden er twee staten
ontstaan, sterk genoeg om Bismarck voortaan in toom te houden, en had men
meteen het vlaamse vraagstuk definitief opgelost. Bij al deze zaken zou men zijn
invloed, zijn pen als politiek polemist moeten gebruiken om de liberale praatjesmakers
machteloos en monddood te maken. Hij begon alvast met het ontwerpen van een
uitvoerig memorandum en werkte daar dagenlang intensief aan door.
Dat hij Rochussen en op diens achtergrond ook leden van het kabinet niet geheel
doof vond voor dit soort wensdromen, blijkt uit de feiten. Van Rochussen ontving
Multatuli een vel gezegeld papier om de koning gratie te vragen; dat gebeurde op
13 december dan ook, al vond hij zoiets een futiliteit in verhouding tot de geweldige
dingen die er op het spel stonden. Rochussen suggereerde hem naar het schijnt
herstel in functie, schadevergoeding en een hoog inkomen, en in elk geval heeft
Rochussen niet verhinderd dat hij zulke verwachtingen had. Maar alles hing ervan
af of het kabinet voor zijn taak berekend was: de Kamer nú te trotseren moest een
duidelijk teken zijn dat er voortaan weer krachtig zou worden geregeerd. Inderdaad
besloot de koning op 21 december de ontslagaanvraag niet in te willigen. Tegen
oudjaar 1867 verkeerde Nederland in een uitermate kritieke situatie, waarvan de
kansen door Multatuli dag na dag met spiedende blik werden bekeken.
Hoewel voorlopig nog op afstand. Want de gratie liet op zich wachten, te lang
voor zijn ongeduld, en het geld, nodig voor schulden, kleren en treinreis naar Den
Haag, dat Rochussen in een niet-aangetekende brief had verzonden, bleek te zijn
gestolen. Op oudjaar verkeerde ook Multatuli zelf in een krisis.
G.S.
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Brieven en dokumenten
[2 januari 1867
Van den Rijn (I)]
2 januari 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
2.
De enkele keren dat er een Mainzer blad wordt aangehaald, betreffen
onmiskenbaar meningen van Multatuli zelf.

Van den Rijn, 30 December.
In het programma eener kies-vereeniging te Keulen komen de volgende zinsneden
voor: ‘Wij moeten den noordduitschen Bondsstaat, het eenige gedeelte van
Duitschland, waarin grootheid en kracht liggen, derwijze versterken, dat zijn bestaan
niet alleen beschermd is tegen alle gevaren van buiten, maar dat hij tevens ten
plechtanker worde voor het in beklagenswaardige staatkundige verwarring
verkeerende Zuid-Duitschland. Dat besef behoort ons rigtsnoer te zijn bij de keuzen
voor het Parlement.’
- In het Nassausche houdt de domeinen-kwestie bij voortduring de gemoederen
bezig. Over de afdoening dier zaak loopen allerlei geruchten. Men verneemt nu
weder, dat de Hertog alle bosschen en wijnbergen zou behouden, en dat slechts
een betrekkelijk gering deel der domeinen aan het Rijk zou komen. Hoe ongerijmd
dat gerucht ook klinke, er zijn er, die daaraan geloof slaan, daar men, met het oog
op zekere kenteekenen, die op bevrediging der onttroonde vorstelijke familie schijnen
te doelen, op het ergste is voorbereid. ‘Of het Berlijnsche Kabinet wèl handelt (zegt
een Mainzer blad), wanneer het vorstelijke hebzucht vleit en daardoor 's volks
genegenheid verbeurt, laten wij daar. De nadeelen eener vroegere orde van zaken
worden niet uit den weg geruimd, als de overdreven eischen der kleine Souvereinen,
nog na hunne verdrijving, op die wijze worden gehandhaafd. Wat baat het den
Nassauërs, nu bevrijd te zijn van hunnen Hertog, indien juist de misbruiken, die
deze bevrijding zoo wenschelijk maakten, worden bekrachtigd door het gezag, dat
's Hertogs plaats is komen innemen?’
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- Er loopt een gerucht, dat Baden eerlang eene militaire conventie met Pruissen zal
sluiten, waarin nog twee andere zuidduitsche Staten (welke, wordt niet gezegd)
zouden opgenomen worden. Te gelijker tijd echter worden in het Badensche, van
democratische zijde, pogingen aangewend om den volksgeest tegen Pruissen
optezetten.
- De gewezen Keurvorst van Hessen heeft, ter gelegenheid van het Kersfeest,
aan ieder der nog te Hanau aanwezige oostenrijksche gekwetsten f 40 geschonken,
om hun de aanstaande tehuisreis gemakkelijk te maken. Te Frankfort, waar die
gewezen Souverein bijzonder goed bekend is, maakt men de opmerking, dat hij de
opwelling tot dergelijke daden van menschlievendheid schijnt te danken te hebben
aan zijne verwijdering van den Troon, daar men vruchteloos zoeken zou naar blijken
van menschlievendheid, gedurende den langen tijd zijner regering.
- De Bank te Frankfort heeft, naar men verneemt, het aan de stad ter betaling der
oorlogs-contributie gedane voorschot opgezegd. Nu zal het de vraag zijn, welke
beslissing, ten aanzien dier heffing, te Berlijn genomen zal worden. Ofschoon gezegd
wordt, dat de Staat zich niet verbindt, die gelden terugtebetalen (zoo als men vroeger
meende te mogen hopen), kan toch niemand gelooven, dat Pruissen, nadat het
Frankfort in zich heeft opgenomen, die stad zal laten gebukt gaan onder eene schuld,
waarvan de waarde in de staatskas ligt. - Nog altijd schijnt niets beslist te zijn omtrent
de toekomstige wijze van bestuur dier stad. Aan de beraadslagingen daarover
hebben vele hooggeplaatste Frankforter ambtenaren, waaronder eenige Senatoren
en anderen, die het vertrouwen der burgerij genieten, deelgenomen. De voorstellen,
van die zijde gedaan, schijnen op het volgende nedertekomen: de pruissische
stads-verordening voor de zes oostelijke provincien van 30 Mei 1853 zou worden
ingevoerd, met de uit plaatselijke en historische eigenaardigheden voortvloeijende
wijzigingen; maar die wijzigingen zouden zoo naauw mogelijk begrensd zijn. Men
zegt, dat de Senaat door eene Magistratuur zou worden vervangen, doch dat de
tegenwoordige Senatoren hunnen titel zouden behouden. In de plaats der
Wetgevende Vergadering zou een Gemeenteraad treden. Het zoogenaamde Collegie
van Een-en-vijftig (eene burger-vertegenwoordiging) wordt ingetrokken. Er bestaat
echter vooruitzigt, dat dit collegie voorloopig als stedelijk bestuur werkzaam zal
blijven, totdat de nieuwe gemeenteraad defi-
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nitief geconstitueerd is. Al deze maatregelen schijnen evenwel nog ver van beslist
sten

te zijn. Men leest daaromtrent in het Frankfurter-Journal van den 28 : ‘Gisteren
hielden eenige gewezen leden der Wetgevende Vergadering eene bijeenkomst om
de belangen der gemeente te bespreken. Het is overbodig, te melden, dat van alle
zijden werd gewezen op de noodzakelijkheid, dat er spoedig iets beslist worde, wijl
de overgangs-toestand hoogst schadelijk werkt. De vergadering achtte het raadzaam,
dat de burgerij stappen deed om de afdoening te bespoedigen. Men betreurde het,
dat de stad daartoe geen orgaan bezat, en dus te dien aanzien lager stond dan het
geringste dorp in Pruissen. Er werd besloten, eene petitie aan den heer von Bismarck
o

te rigten, waarin zou worden aangedrongen op: 1 Bespoedigde invoering der
pruissische stads-verordening, met behoud van de Frankforter kieswet daarnevens;
o

o

2 Oproeping der burger-vertegenwoordiging; 3 Terugbetaling der gestorte
o

o

oorlogs-contributie; 4 Vaststelling van den eigendom der gemeente; 5 Behoud
van het muntstelsel met den gulden tot eenheid, zoo lang die eenheid in zuidduitsche
Staten zal bestaan.’ Een Mainzer blad, de Frankforters berispende over hunne
(volgens dat orgaan) overdreven zucht naar autonomie, of naar een overblijfsel
daarvan, gispt tevens de pruissische Regering, die ‘den patient hare bittere
eenheids-geneesmiddelen bij kleine hoeveelheden toedient, en daardoor den
tegenzin des te grooter maakt.’ ‘De uitersten raken elkander (gaat dat blad voort),
en het annexeren schijnt te moeten geschieden even als het amputeren, door middel
van ééne korte, snelle, krachtige beweging. Het tempo-systeem komt hier niet te
pas. Het werkt pijnlijk, en zou wel eens het geheele doel kunnen doen mislukken.’
Iets verder zegt dat blad: ‘De weifeling van het pruissische Kabinet omtrent de wijze,
hoe het zijne annexatie zal organiseren, doet denken aan een gulzigaard met zwakke
maag: hij eet veel, maar verteert slecht. En dit houden wij voor ongezond. Indien
Pruissen met het inslikken van Frankfort niets beters beoogd heeft, dan het leveren
eener charade-en-action op Bulwer's roman-titel: What shall he do with it?, zou het
beter gedaan hebben, die stad eenvoudig overtelaten aan haren ouderwetschen,
belagchelijken, maar niemand schade berokkenenden eigendunk. Pruissen moet
toonen, dat het beter bestuurt dan de afgezette autoriteiten, anders heeft dat afzetten
geene reden van bestaan.’
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- Bij het berekenen van het porto der gedrukte stukken in Pruissen is de
gewigts-eenheid van 1 lood tot 2½ lood verhoogd, en daardoor het porto op ⅖
verlaagd. - Bij kon. ministerieel besluit is bepaald, dat patenten en octrooijen voor
nieuwe uitvindingen voortaan slechts over de geheele uitgestrektheid van den
pruissischen Staat, en niet over afzonderlijke deelen daarvan, zullen verleend
worden.
- Naar men verneemt, bestaat te Berlijn het voornemen om, behalve de in kas
voorhanden 30 millioen th., welke de pruissische oorlogs-reserve vormen, nog eene
bijzondere krijgskas te stichten voor de contingenten van het Noordduitsch-Verbond.
De betrokken Staten zouden, naar evenredigheid van het zielental hunner bevolking,
voor die kas (welke door de hoogste Bonds-autoriteit zou beheerd worden) bijdragen.
- Volgens officiële opgaven, bestaan in de Rijnprovincien 2274 bierbrouwerijen.
(Het getal dier inrigtingen in geheel Pruissen bedraagt 7326.) In de Rijnstreek komt
op 440 zielen ééne brouwerij, en hierbij zijn nog niet gerekend de vele huizen, waarin
bier wordt gebrouwen voor eigen gebruik.
- Het gouvernement heeft doen onderzoeken, of zich aan de universiteit te Berlijn
jongelieden bevinden, geschikt en genegen om naar Japan te gaan, ten einde daar
te worden opgeleid voor tolken. - Genoemde academie wordt tegenwoordig bezocht
door 3007 personen, waarvan 827 niet ingeschreven zijn als student. Van de
studenten behooren tot de theologische faculteit 403, tot de juridische 622, tot de
medische 411, tot de litterarisch-philosofische 744.
sten

- Bij koninklijk besluit van den 24
dezer zijn de scheepvaart-regten, welke voor
rekening van Hessen op den Main, en voor rekening van Nassau op den Main en
den Rijn werden geheven, te beginnen met 1 Januarij aanstaande, afgeschaft. Een
Mainzer blad, dat berigt mededeelende, voegt daarbij: ‘Wij deelen hier niet in de
onlangs in de nederlandsche Tweede Kamer geuite meening, dat, na de opheffing
der Rijn-tollen, ook de internationale rijnvaartscommissie zal komen te vervallen.
De vrijheid, die nu, na vijftigjarigen strijd, voor de vaart op de groote waterbaan
verkregen is, zal toch wel niet zóó moeten worden opgevat, dat voortaan ieder op
die baan zou mogen doen wat hij verkoos. Men verneemt, dat de commissie zich
bezighoudt met het opstellen eener nieuwe Rijnvaartacte, die met den nieuwen
toestand in overeenstemming wezen zal, en waarin zij toch
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wel niet, om redenen van trouwens verkeerde spaarzaamheid, haar eigen doodvonnis
zal uitspreken. Indien men den Rijn met de Elbe en den Donau vergelijkt, zal men
geen oogenblik twijfelen aan den weldadigen invloed van een centraal-orgaan tot
behartiging der belangen van de riviervaart.’

[3 januari 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
3 januari 1867
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: Monsieur
d
C Busken Huet S.T. Bloemendaal Holland en twee poststempels. (M.M.)
De cursief gedrukte woorden zijn in gotische letter geschreven.
de brochure: het geschrift van J. Bosscha.
blocksberger heksensabbath: volgens het volksgeloof was de Blocksberg, d.w.z.
de Broeken, in de Harz des nachts vóor 1 mei het toneel van een wild heksenfeest.
Waarde Heer Huet! Ik heb de brochure richtig ontvangen, en bedank U voor de
genomen moeite en 't voorschot van den prys. Ik zou U terstond de ontvangst berigt
en daarvoor bedankt hebben, maar ik stelde uit, denkende dat er een briefje zou
volgen.
Nu ben ik druk bezig met: ‘iets naar aanleiding der brochure van & c’ Ik hoop 't
over een paar dagen af te hebben.
Mijn plafond is dun, d.i. 't plafond van myn kamer. Op den zolder boven my spelen
de jongens uit de bakkery sabbath, geen jodensabbath maar een ware blocksberger
heksensabbath. Dat hinderde my. Ik klaagde. 't Hinderde my weer, en ik klaagde
weer. 't Zou veranderen liet de ‘Frau’ zeggen. Maar 't veranderde niet. Integendeel
de Sabbath neemt toe in pret en kracht en lawaai. Ik zelf dans meê, 't moet wel want
't heele huis dreunt.
Goed. Ik klaag weêr en ditmaal kryg ik een minder hoopvol antwoord:
- Ja Herr, dat heeft zoo met die zaak seine ganz eigenthümliche Bewandtheit!
Een der ‘leerlingen’ Sehen Sie, ist Gesell geworden, en nu wil hy wat meer vryheid
hebben, en zegt dat hy op zyn kamer kan doen wat hy wil. Man muss jedem in seine
Kwalität respectiren. Kortom...als dat leven U niet aanstaat, wilde ik maar liever dat
gy heengingt.
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In godsnaam! Den 15 is de maand om, en ik moet trachten wegtekomen voor dien
tyd. Maar om weg te komen moet ik trachten daartoe 't noodige geld te hebben.
In verband dus met de nieuwe waardigheid van dien bakkersgezel ben ik zoo vry
U te verzoeken den kassier te vragen of hy zorgen kan dat ik het honorarium vóór
den 15n hier ontvangen heb?
Wat ik meer noodig heb zal ik trachten voor myn geschryf over Bosscha's brochure,
van van Helden te krygen. Natuurlyk zal ik hem opdragen U een ex. te zenden.
Zeker zult ge daarin de sporen vinden van den Sabbath en den bakkersgezel dien
ik in zyn kwaliteit moet respecteren.
Wees intusschen vriendelyk gegroet van t.a.v. Douwes Dekker
Is 't mogelyk, my het honorarium van 15 Jany - 15 febr. daarby te zenden, graag!
Want ik moet hier afrekenen, dan heen en weer trekken, en voor ik ergens weer
rustig zit, zal ik meer geld noodig hebben dan ik misschien met myn brochure kan
by elkaêr krygen.

[8 januari 1867
Van den Rijn (II)]
8 januari 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no. 7.
De berichten zijn ditmaal grotendeels van de hand van Mimi; zie de brief van 9
januari aan Tine. De commentaar van de Mainzer Beobachter is echter stellig van
Multatuli zelf. In de tekst is de schrijf- of drukfout opmaakt verbeterd in opgemaakt.
exequatur: goedkeuring van de benoeming.
Candia: Kreta.

Van den Rijn, 4 Januarij.
Het ministerie van Buitenlandsche Zaken te Berlijn heeft aan den heer Gustav
Rothan, gewezen consul van Frankrijk bij de Vrije Stad Frankfort, exequatur verleend
als fransch consul te Frankfort aan den Main. - Gelijk bekend is, werd door eene
aanzienlijke partij in genoemde stad werk gemaakt van de candidatuur voor het
noordduitsche Parlement van den heer Classen-Kappelmann. Thans verneemt men,
dat die heer aan zijn politieke vrienden een brief heeft geschreven, waarin hij zich,
uithoofde zijner vele werkzaamheden, buiten staat verklaart, de hem toegedachte
onderscheiding aante-
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nemen. Ook bedankt hij voor het geschenk, dat men hem wenschte aantebieden,
en hij stelt voor, de daartoe ingeschreven gelden liever voor het vervullen van de
eene of andere ‘dringende behoefte’ te besteden. - Sedert eenigen tijd schijnt eene
bijzondere gestrengheid te worden toegepast op de drukpers. Men verneemt, dat
de redactie van den Arbeitgeber, een blad, dat zich geheel op industrieel terrein
beweegt, en reeds sedert 10 jaren bestaat zonder ooit staatkundige kwestien te
hebben aangeroerd, aanschrijving heeft gekregen, eene borgstelling te storten. Bij koninklijk besluit van 31 December wordt het collegie der
Burger-Vertegenwoordiging bevoegd verklaard, voorloopig (en wel tot op den dag
der afkondiging van de aanstaande gemeente-verordening) de functien van
Wetgevend Ligchaam te vervullen. - De brief, waarin de heer von Bernus zijn ontslag
vraagt als Senaatslid van Frankfort, luidt als volgt: ‘Ten gevolge der
gewelddadigheden van den dit jaar gevoerden oorlog, zijn voor Frankfort, ofschoon
het geenzins in den strijd betrokken was en zich volkomen onzijdig hield,
omstandigheden in het leven getreden, die ik niet als regtens bestaande mag
erkennen. Die omstandigheden veroorloven mij niet, getrouwelijk den door mij
gezworen eed van “de regten der Vrije Stad Frankfort, van haar bestuur en van hare
burgers te zullen voorstaan” naar behooren natekomen. Ik gevoel mij dus verpligt,
uit den Senaat te treden, en afstand te doen van de aan die betrekking verbonden
voorregten. Te gelijker tijd verzoek ik om mijn ontslag als Frankforter burger.’ ‘De
heer von Bernus (zegt het Frankfurter-Journal) is een bepaalde aanhanger van
Oostenrijk. Indien wij ons niet bedriegen, werd hij, bij gelegenheid van het
Vorstencongres in 1863, in welk jaar hij eene in het oog loopende rol speelde, in
den oostenrijkschen vrijheerstand verheven.’
- Uit Mainz wordt gemeld, dat men zich in die stad te voorbarig heeft verheugd
over de kwijtschelding van straf aan de tot onbepaald-verlengden diensttijd
veroordeelde landweerlieden. Het misverstand was ontstaan door het vertrek van
ste

andere militairen, welke men voor die van het 32 regiment had aangezien. Toch
hoopt men, dat de genade des Konings zich niet lang meer zal laten wachten. Aan
pogingen om de kwijtschelding te bespoedigen, ontbreekt het niet. Een Mainzer
blad beweert zelfs, dat het onlangs verspreide gerucht voorbedachtelijk was
uitgestrooid, om, door de daarbij
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vermelde vreugde der Mainzer burgerij, een wenk te geven, hoe de begenadiging
zou worden opgenomen.
‘Maar (gaat dat blad voort), wie verzekert ons, dat men te Berlijn zich stoort aan
de goed- of afkeuring der bewoners van het gouden Mainz?’ - In het Groothertogdom
Hessen is aan eenige jonge regtsgeleerden, die dongen naar eene toelating als
advocaat, geantwoord, dat voorloopig geen plan bestond, het aantal advocaten te
vermeerderen, en zelfs, dat waarschijnlijk hun getal weder tot op vijftig zou worden
teruggebragt. - Even als de Tweede, heeft ook de Eerste Kamer te Darmstadt,
zonder eenige discussie, de wet op de geldmiddelen van 26 September 1864, voor
de eerstkomende zes maanden verlengd. - Men verneemt, dat, na het opheffen der
Rijntollen, in eenige havens commissarissen voor de Rijnvaart zullen gevestigd
blijven, tot handhaving van het reglement, dat door de centrale commissie ontworpen
wordt. Gelijk reeds vroeger werd gegist, wordt ook hieruit opgemaakt, dat die
commissie zelve zal blijven bestaan, daar men een oppertoezigt, vooral bij het
verwacht wordend levendig verkeer, voor hoog noodzakelijk houdt.
- Uit Wiesbaden schrijft men, dat aan verscheidene gewezen nassausche
officieren, die nog niet in pruissische dienst zijn overgegaan, gevraagd is, of, en zoo
ja, op welke voorwaarden, zij daartoe alsnog genegen waren.
- Men verneemt, dat van liberale zijde het plan bestaat, aan den gemeenteraad
van Keulen voortestellen, uit de stadskas daggelden te betalen aan de
Rijksdags-Afgevaardigden uit het district, waarvan Keulen de hoofdplaats is. Velen
twijfelen aan den goeden uitslag van dat voornemen.
- Eenige Rijnsche bladen bevatten een verslag van zeker in Frankrijk uitgekomen
werk over Candia en de Candioten. De schrijver (de heer G. Perrot, vroeger lid van
het Fransche Instituut te Athene) noemt die eilanders even groote leugenaars en
bedriegers als hunne roumanische broeders. Ook verwijt hij hun hebzucht. Toch
erkent hij, dat zij in hunne houding tegenover de Turken iets waardiger en mannelijker
zijn dan andere Grieken; wat echter (volgens dien schrijver, of de verslaggevers
van zijn werk) niet veel gezegd zou zijn. Hij vraagt ieder, die Creta en Griekenland
leerde kennen, of men in gemoede dat eiland eene inlijving kan toewenschen in de
helleensche Monarchie, en beantwoordt die vraag door te
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verklaren, dat Athene voorzeker niet minder zware offers zou eischen dan
Konstantinopel, zonder dat die offers door eenig voordeel zouden worden
opgewogen. Van verbetering van bestuur, beweert hij, zou geene spraak zijn. - Over
het geheel zou het genoemde werk menige nuttige waarschuwing bevatten tegen
eene al te blinde geestdrift voor de hedendaagsche Grieken, die toch vooral niet
moeten worden gelijkgesteld met de land- en tijdgenooten van Pericles, Leonidas,
Miltiades enz.’
- Volgens geruchten, blijft in den boezem der Conferentie tot vaststelling der
Constitutie voor het Noord-duitsch-Verbond de tegenstand der stad Hamburg tegen
het verliezen van hare consuls in het buitenland nog altijd voortduren. Het schijnt,
dat Pruissen te dien aanzien niet kan of wil toegeven, en ook Hamburg geeft op dat
punt niet toe. Er wordt waarde gehecht aan de hier en daar geuite meening, dat die
stad zich te zwak zou gevoelen om hare wenschen op dit stuk zoo sterk doortedrijven,
indien zij zich niet in het geheim door eene andere mogendheid ondersteund wist.
- Te Berlijn zijn, op bevel des Konings, vier straten, nabij de Brandenburgerpoort,
genoemd naar de heeren von Bismarck, von Roon, Herwarth, en von Moltke.
- Men schrijft van de Moezel: ‘In weerwil van den overvloedigen oogst, hoort men
over den wijn van 1866 weinig spreken. De gisting zal nu wel afgeloopen zijn, maar
er

de wijn is scherper dan anders wijnen van dien ouderdom. De 64 wordt nu
er

verkoopbaar. Men betaalt dien met 75 tot 140 th. In 1865 is, als gewoonlijk in
dezen tijd des jaars, de handel stil. Toch houden de prijzen zich goed staande. Zij
variëren voor geringere soorten tusschen 160 en 180 th. De betere soorten behalen
200 à 300 th. (het voeder). Van fijnere wijnen is moeijelijk een prijs te bepalen. De
beste soort zal men niet onder de 1000 th. per voeder kunnen verkrijgen.’
- Volgens eene openbaar gemaakte statistiek, zijn in 1866 door de Coblenzer
schipbrug gepasseerd: 126 groote vlotten, 230 kleinere vlotten, 3030
passagiers-stoombooten, 2581 sleepbooten, 1119 schuiten, 7754 zeilschepen; in
het geheel 14,840 vaartuigen. De brug werd 7382 malen geopend, gemiddeld 20
malen daags. De drukste dag was 19 Mei (36 malen). De brug werd 533 keeren
minder geopend dan in 1865. Dat nadeeling verschil is grooter dan het schijnt, daar
men het verhoogd moet achten door het derven van den gewonen jaarlijk-
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schen vooruitgang. Men verwacht, dat 1867 de nadeelen van 1866 vergoeden zal;
nadeelen, die men toeschrijft aan den oorlog.
Een verzoek van burgers der stadjes Ober- en Nieder- Lahnstein om van
regeringswege te worden begiftigd met eene brug over de Lahn, welke die twee
plaatsen zou verbinden, is door den heer von Patow, civiel-gouverneur van Nassau,
van de hand gewezen, met de opmerking, dat de twee bedoelde gemeenten uit
eigene middelen in de behoefte behooren te voorzien. De Lahnsteiners klagen zeer
over deze beschikking, en doen het mogelijke om daarin alsnog verandering te
brengen.
- Reeds nu zijn de couranten opgevuld met beschouwingen over eventuële
conflicten tusschen de pruissische Volksvertegenwoordiging en het noordduitsche
Parlement. De Kölnische-Zeitung en de National-Zeitung meenen, dat gevaar niet
beter te kunnen bezweren dan door aan al de leden der Berlijnsche Kamer in massa
zitting te geven in de algemeene Vertegenwoordiging der noordduitsche Staten.
Reeds is in de voorloopige kieswet voor die Vergadering de bepaling ingelascht,
dat hare besluiten, voor zoo ver zij mogten ingrijpen in de regten van den
pruissischen Landdag, alleen kracht van wet zullen erlangen, indien die Landdag
daarmede genoegen neemt.
- De Norddeutsche Allgemeine-Zeitung schrijft: ‘Hoe meer wij het oogenblik
naderen, waarop de voorloopige Constitutie van het Noordduitsch-Verbond
afgekondigd zal worden, hoe meer zich overal wenschen en verwachtingen lucht
geven, welke de partijen aan die Constitutie vastknoopen. Maar, is het geoorloofd,
dat staatsstuk aan de critiek der partijen te onderwerpen? Wij meenen, dat dit eene
dwaling zou wezen, die niet te vroeg en niet te ernstig kan bestreden worden. Het
zijn niet de partijen, die den grond ontgonnen hebben, waarin deze Constitutie zal
moeten wortelvatten. De conservative partij heeft, wel is waar, de politiek der
Regering getrouwelijk ondersteund, maar kan daarom nog niet beweren, den
tegenwoordigen toestand geschapen te hebben. Nog minder kan dit de andere partij
doen, welke het ministerie bestreden en, tot op het laatste oogenblik toe, alle
verantwoordelijkheid voor hetgeen voor de deur stond van zich afgeworpen heeft.
Neen, de toestand zoo als die nu, door de ontwikkeling en inspanning der krachten
van het geheele volk ontstaan is, is niet het eigendom van de partijen, maar van de
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natie.’ De Mainzer-Beobachter gispt dit artikel, als vele woorden bevattende om
niets te zeggen. ‘Elke partij (zegt dat blad) beweert, de natie te vertegenwoordigen;
en de vraag zal wel altijd blijven, welke partij dit met regt beweren kan? Zoo lang
de wereld staat is het woord “weldenkend” eene vertaling geweest van “ik en mijne
geestverwanten”, en dat zal wel altijd zoo blijven.’
- Men leest in eenige Rijnsche bladen den volgenden wensch: ‘Gij, nieuw jaar
1867, wees ons een jaar van liefde, vrede en vooruitgang. Doe de rijken arbeiden,
en maak de arbeiders rijk. Ontneem den woekeraars het graan, en maak het graan
tot woekeraar. Dat het brood zeer ligt te verkrijgen zij, maar laat het zoo zwaar
worden als de bakkers. Maak het bier zoo sterk als onzen dorst, en zoo voedend
als eene brouwerij. Geef den wijze magt, en den magtige wijsheid. Verkort de
processen, maar niet het regt. Verander alle kleine heeren in groote mannen. Maak
de regtsgeleerden vlijtig, en geef der vlijt hare regten. Laat uw licht schijnen in de
duisternis, opdat de duisternis licht worde. Laat alle “landsheerlijke” verordeningen
heerlijk zijn voor het land. Bescherm de vrijheid van den arbeid, maar dwing
onderkruipers tot loyale concurrentie. Bewaar ons voor bederf, en leg dus geene
belasting op tabak of zout.’

[9 januari 1867
Brief van Multatuli aan Tine]
9 januari 1867
Brief van Multatuli aan Tine. Dubbel velletje postpapier, tot en met blz. 3
beschreven en als vouwbrief verzonden. (M.M.) Op blz. 4 het adres: Madame
Douwes Dekker baronne de Wynbergen
Collegio femminile Le Comte Vigo
via di Rugabella 5
Milan. Italie.
De brieven van Tine van 28 december 1866 en 6 januari 1867, in het onderstaande
vermeld, zijn niet teruggevonden.
Op 1 januari was Edu dertien jaar geworden.
Coblenz, Woensdag avend 9 Jany
lieve beste tineke, Eindelyk wat goeds. Voor acht dagen klaagde ik dat men zoo'n
vreesselyk leven maakte boven ons hoofd, en ik kreeg ten antwoord dat dat niet
anders kon, en dat wy als 't ons niet aanstond dan maar liever moesten verhuizen.
Dat zou dus den 15n zyn, maar wy waren achteruit in de betaling en goede raad
was duur hoe wy
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tegen dien dag aan 't noodige geld komen zouden. De berigtjes die ik den Haarl:
geef, leveren maar f 25 smaands op.
Zoolang ik nu aan 't zwerven was, stond my 't hoofd niet naar werken. En er kwam
nog iets by. Ik had maar eventjes f600 schuld aan van Helden. Ik schrikte als ik
daaraan dacht, en de onmogelykheid om dat in eens aantezuiveren maakte my
vaak moedeloos. Bovendien was meestal de nood zoo dringend dat de tyd niet
toeliet om iets aftemaken.
Bij die opzegging van onze kamer zat me jou toestand in den weg. Al zeg je nu
in je laatsten brief van 28 December dat je weer beter bent (van dat bloedspuwen)
ik was er erg bekommerd over, en bovendien over je heele existentie daar. Myn
hoofd idee was dat je verlost moest worden van zoo'n slaverny, en ook dat de
kinderen eindelyk eens huisselykheid moesten hebben.
Op eens besloot ik den schrik voor die schuld aan v. Helden te overwinnen en
aan 't werk te gaan. Ik vroeg hem my, boven 't genotene, f10 pr vel te zenden, en
dan zoo de zaak aftedoen. Maar en attendant begon ik al. Ik schreef een stuk (t is
al byna af) van zes vel.
Een en ander
naar aanleiding
van
(profess. & Minister) Bosscha's
Pruisen en Nederland
Op 't oogenblik kryg ik van Helden's brief dat hy zorgen zal dat ik voor 15 de noodige
f 60 heb, en dat ik kan voortgaan. Nu dat is hoofdzaak. Ik ben aan 't werk! Eindelyk.
Nu heb ik er pleizier in, en zal werken comme un nègre zooals Tissot van Menado
zei. Ik beloof je te verlossen voor Augustus! En als ik myn doel bereik zal je de
tentoonstelling van Parys zien. Ik hoop eenige maanden achtereen 15 a 20 vel
smaands te leveren, dus zoolang geen armoed te lyden, de schuld aan v. H. royaal
aftedoen en genoeg overtehebben om je van Milaan te halen, en ons interigten. De
eenige hoofdzaak is dat ik nu aan 't werk blyf. Ik zal je natuurlyk myn brochure laten
zenden. Dat ding is zoo belangryk niet, maar als begin om weer aan den gang te
komen, is 't veel waard. Deze week heeft mimi de berigten voor den Haarlemmer
gemaakt, ik hoef 't maar overteschryven. Zy doet alles om te helpen. Ik stuur je eens
een stuk van zoo'n Haarlemmer. Dat artikel ‘Van den Ryn’ is van ons. 't Is misschien
vervelend om te
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lezen maar de eigenaars van die krant, willen 't niet anders. Er hoort attentie toe
om alle vyf dagen zoo'n geseur behoorlyk by elkaêr te hebben, en vooral om nooit
daarin iets te zetten van eigen denkbeelden, dat mag niet. Als ik goed aan 't werk
ben zal 't my erg vervelen, vooral in verband met de geringe opbrengst, maar ik zal
't niet opzeggen, dat begryp je. Ik wou zoo graag dat Mimi 't heelemaal voor haar
rekening kon nemen, maar 't zal bezwaar in hebben dat men haar hand ziet (of niet
de myne.) Later wou ik een middel vinden om dat te veranderen. f25 smaands is
niet veel, maar toch altyd wat.Nu zal ik weer meer pleizier hebben je te schryven nu ik uitkomst zie. Ik was
beschaamd dat ik je nooit hulp kon toezeggen. Ik ben benieuwd hoe of 't met Edu's
verjaardag is afgeloopen. Zoodra ik kan zal ik myn schae daaromtrent inhalen. Non
heeft ook zooveel te goed, 't lieve kind. Och, ik eet nooit zonder er by te denken of
de kinderen daarvan zouden houden. Van middag had ik boerekool. Mimi wordt
een virtuoos in die dingen. Och, myn oog valt daar op een paar regels uit je brief.
Toen ik die 't eerst las niet, maar nu lees ik ze met pleizier. Je zegt dat je hoopt dat
ik voor Augustus wel wat zal gevonden hebben. Dat hoop ik nu ook. Wees nu maar
verder dapper in 't verdragen van de onaangenaamheden. Er is nu een eind aan te
zien, en dan wordt alles makkelyker. 't Is gek dat ik zoo den heelen tyd my verheug
in 't vooruitzigt de kinderen goed te zien eten.
Van Siet heb ik een lieven brief. Dat doet my veel pleizier. Zy is trouw en kon de
brouille niet goed verdragen. Je dringt aan op niet frankeren maar ik kan nu heel
goed, en hoop zelfs je den volgenden maand wat te zenden, òf voor iets noodigs
òf voor geschenken aan de kinderen. Ik zal erg myn best doen.
Om allerlei redenen zullen wy nu naar Keulen gaan. Schryf dus daarheen poste
restante. Zoodra ik daar een adres heb, zal ik 't je opgeven.
Donderdag morgen
Gister avend heb ik niet verzonden, en juist kryg ik daar van ochtend je brief van
den 6. den dag dat je niet uit kon schoon Edu 't kwam vragen. Hoe my zoo iets zeer
doet, kan je begrypen. Nu, ik zal zorgen dat er een eind aan komt. Weest maar
goeds moeds. Dag lieve beste tine. Ik zal myn best doen. Kus de beste kinderen.
Dag Edu dag non. Denk er niet aan, my wat te zenden, integendeel, ik hoop 't jou
te doen.
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Denk maar dat ik geen genoegen neem met je toestand, en dat ik daaraan een eind
zal maken. Dat heb je waarlyk niet verdiend, het loopt in 't bespottelyke. Dag beste
tine. Wees maar gerust dat daaraan een eind komt en dat je je vryheid zult weer
krygen, en dat wy samen zullen zyn.Keulen, poste restante.
ik frankeer toch niet deze keer, omdat je 't zoo uitdrukkelyk zegt, en ik nog geen
geld ontv. heb.

[9 januari 1867
Advertentie Handelsblad]
9 januari 1867
Advertentie in het Algemeen Handelsblad. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Ter Perse om spoedig te verschijnen
EEN EN ANDER,
NAAR AANLEIDING VAN
J. BOSSCHA'S PRUISEN EN NEDERLAND,
DOOR
MULTATULI.
(De omvang wordt geraamd op circa 6 vel.)
Bestellingen worden aangenomen door alle Boekhandelaren en door den Uitgever.
C. VAN HELDEN, HEILIGENWEG, D 230, TE AMSTERDAM.

[9 januari 1867
Brief van Huet aan Multatuli]
* 9 januari 1867
Brief van Cd. Busken Huet aan Multatuli. (Brieven van Cd. Busken Huet I, Haarlem
1890, blz. 180).
Bloemendaal, Woensdagavond, 9 Jan. 1867.
Waarde Heer,
Meld mij s.v.p. met een enkel woord de goede ontvangst van nevensgaande f50.
Het heeft mij eenige moeite gekost, niet om de eene, maar om de andere helft van
dat sommetje voor U te verkrijgen. Mijne ‘patroons’ zijn zoo goed als de Bank; doch
vooruit betalen is een artikel, hetwelk in hunnen industrieëlen katechismus (en teregt,
zeggen de mannen van het vak) niet voorkomt. Enfin, hier is het geld. Alleen maar,
stel mij niet weder bloot aan de proefneming of houd het er voor, dat zij mislukken
zal.
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Uit eene voorloopige advertentie in het Handelsblad heb ik gisteren avond bemerkt,
dat uw stukje tegen Bosscha bij Van Helden ter perse is. Ik ben er zeer benieuwd
naar, en stel mij van de lezing regt veel genoegen voor.
Verhuis in vrede; heb voorspoed in het vinden van eene andere woning, en verzuim
niet mij uw nieuw adres even naauwkeurig op te geven als het tegenwoordige.
Met onze vriendelijke groeten,
De Uwe.

[10 januari 1867
Bericht in het Nieuwsblad voor den Boekhandel]
10 januari 1867
Bericht in het Nieuwsblad voor den Boekhandel, No 2, Donderdag 10 Januarij
1867, blz. 11.
C. VAN HELDEN

te Amsterdam, heeft ter perse:
EEN EN ANDER naar aanleiding van J. Bosscha's ‘Pruissen en Nederland’ door
MULTATULI.
Deze brochure zal ongeveer 6 vel beslaan, berekend tegen 20 cts. per vel, met
20% rabat.
Die hiervan meer dan een gewoon getal in comm. verlangt, berigte dit tijdig. Men
zij indachtig, dat de begaafde schrijver in langen tijd niets van zich heeft doen hooren,
zoodat deze brochure gretig verkocht zal worden.
Exempl., die vóór den 20 Jan. bij vooruitbestelling worden opgegeven, worden
met 10% extra genoteerd en premie 13/12, mits in eens aangevraagd.

[10 januari 1867
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
10 januari 1867
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 4, blz.
346-347. M.M.)
M.
Ik ben zoo vrij U kennis te geven dat de Directie van de Office de Publicité bij mij
heeft doen ontvangen eene som van Fr 61. - wegens geleverde boeken aan Mevr.
Douwes Dekker in Januarij en Februarij 1866.
Ik verzoek U in het oog te houden dat het crediet door mij ten behoeve van Uwe
vrouw bij de Office de Publicité geopend, reeds gesloten was in Februarij 1865,
door de volkomene likwidatie onzer
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gezamelijke rekening en het begin van uwe persoonlijke schulden wegens
voorschotten, kamerhuur enz. bij mij gecontracteerd, doch dat ik kieschheids halve
vermeend heb dit crediet aan uwe vrouw niet officieel bij de Directie van de Office
de Publicité te mogen intrekken. Te eerder gaf ik toe aan deze fijngevoeligheid
omdat ik meende verzekerd te kunnen zijn dat van dit crediet, in de veranderde
omstandigheden geen misbruik zou worden gemaakt.
Ik verzoek U dus beleefdelijk mij zoo spoedig mogelijk dit bedrag te restituëeren
en mij tevens in het bezit te stellen, van het mij en mijner vrouw verder nog van U
komende.Ik heb de Eer mij na beleefde groete te noemen enz.

[10 januari 1867
Brief van d'Ablaing aan Lebègue]
10 januari 1867
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan de firma A. Lebègue & Cie. te
Brussel. Fragment. (Kopieboek 4, blz. 348-349. M.M.)
J'ai vu avec étonnement que Madame D. Dekker a continué de prendre des livres
en mon nom, bien qu'elle savait fort bien que depuis le mois de Fevrier 1865 - le
compte ouvert que son mari avait chez moi, était fermé. Je me trouve donc dans la
nécessité de vous prier formellement de ne plus lui fournir la moindre des choses
en mon nom vu que je ne suis plus responsable du payement de ses achats.Si jamais Madame Dekker revient à Bruxelles et se présente chez vous, il vous
plaira prendre bonne note du sus dit avis.

[11 januari 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
11 januari 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, waarvan éen
bladzijde beschreven. (M.M.)
Coblenz, 11 January 1867
Waarde Heer Huët, Ik ontving zoo even de f50. Ik dank U voor de bezorging, en
behoef u niet te zeggen hoe leed het my doet dat gy u daarvoor moeite hebt moeten
getroosten. Neen zeker, als de zaken zoo staan, hoop ik hartelyk dat het niet weer
gebeurt. Begrypen kan ik 't niet, maar er is zooveel dat ik niet begryp.
De kopy myner brochure ligt reeds sedert een paar dagen te Amsterdam. Zy zal
dus weldra uitkomen. Ik ben er niet tevreden over. Men
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heeft al de snaren van m'n luit gebroken, op één na, en die klinkt onaangenaam.
Als ik niet proeven moest corrigeren van myn geschryf verzeker ik u wel dat ik me
wachten zou er iets van te lezen. Maar men kan niet meer geven dan men heeft al
zy 't dan ook alleen alsem.
Wees met uwe vrouw vriendelyk gegroet van
t.a.v.
Douwes Dekker
Zoodra mogelyk zal ik u myn nieuw adres opgeven.

[15 januari 1867
Van den Rijn (III)]
15 januari 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
13.
Keulen: de bouw van de Dom begon in 1248, verslapte na een eeuw en werd in
1559 gestaakt. Onder romantische invloed ving men in 1842 aan met restauratie
en voltooiing, een werk dat nog bijna veertig jaar in beslag nam. Over deze poging
om in de 19de eeuw voort te zetten wat in de 13de eeuw begonnen was, maakt
Multatuli een opmerking in de Max Havelaar (V.W. I, blz. 56-57).

Van den Rijn, 11 Januarij.
De Allgemeine-Zeitung verzekert, dat het jagtregt in Nassau aan eene naauwkeurige
herziening zal worden onderworpen. De overgangstoestand, waarin de reglementen
op de jagt schijnen te verkeeren, strekt zeer in het voordeel der wilddieven; althans,
in de aan Nassau grenzende Rijnsteden wordt aanhoudend allerlei groot wild tegen
zeer lagen prijs te koop aangeboden. Het is dus van belang, dat er spoedig aan
dezen toestand een einde kome. - Men schrijft uit Wiesbaden: ‘Tot eer onzer stad
dient gezegd te worden, dat het gerucht, als zou het adres aan den Koning tot
behoud van de speelbank, onderteekend zijn geweest door meer dan 3000
achtenswaardige burgers, gebleken is, valsch te zijn. Hoe vele handteekeningen
op dat stuk gesteld zijn, weten wij niet; maar dit weten wij, dat het slechts geteekend
is door aandeelhouders in de Bank, geëmployeerden en bedienden van die inrigting,
door schoolkinderen en marktvrouwen. Ook beweert men, dat het stuk niet is
doorgezonden aan den Koning, daar de burgerlijke commissaris zou geweigerd
hebben, het aantenemen, toen het hem werd aangeboden door zekeren
aandeelhouder in de Bank; een man, wien Hertog Adolf had gedecoreerd
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voor verdiensten van zeer dubbelzinnigen aard.’ De Mainzer-Beobachter, dit berigt
mededeelende, zegt, niet te kunnen gelooven, dat geene ‘achtenswaardige’
bewoners van Wiesbaden daarop zouden hebben geteekend. ‘Achtenswaardig
(zegt dat blad) in maatschappelijk-staatkundigen zin (en dit moet hier bedoeld
worden, daar er geene spraak kan zijn van gewetens-onderzoek), achtenswaardig
is ieder, die een flink huis bewoont; daarin een nuttig bedrijf uitoefent; behoorlijk
zijne belasting opbrengt, enz. Daar nu nagenoeg alle bezitters en bewoners van
huizen te Wiesbaden de middelen tot het ophouden hunner “achtenswaardigheid”
moeten putten uit het verkeer, dat de speelbank in het leven roept, zou er eene zeer
buitengewone maat van zelfverloochening vereischt worden om de opheffing van
de speelbank onverschillig aantezien. Zeker zou het een ongewoon verschijnsel
zijn in de wereldgeschiedenis, eene geheele stad bewoond te zien door Cato's en
stoïcijnen. Die al te gewillige marktvrouwen moeten zich misplaatst gevoelen te
midden van zoo veel deugd.’ - Ook in andere couranten wordt veel geschreven over
de Wiesbadensche speelbank. De Coblenzer zegt: ‘Over het geheel spreekt men
den vloek uit over de pogingen, die zekere lieden in het werk stellen om de Bank
te behouden. Het zijn dezelfde personen, die door hunne zwendelarij Hertog Adolf
in 't ongeluk sleepten, en zij meenen op de nieuwe Regering gelijken invloed te
hebben als vroeger. Dit is eene misrekening: le jeu est fait...rien ne va plus.’ - Ook
de domeinen-kwestie houdt in Nassau de gemoederen bezig. Van St. Goarshausen,
Höchst, Königstein, Wehen, Hochheim, Eltville, Idstein, Dietz en Nassau zijn in de
laatste dagen niet minder dan 78 adressen aan graaf Bismarck gezonden, in welke
wordt aangedrongen op handhaving der beweerde regten van het Land. Men gelooft,
dat dit vraagstuk zijne oplossing nadert, en dat de daaromtrent nog hangende
werkzaamheden alleen de vormen betreffen. - Men leest in den Rheinischen-Kurier:
‘Wiesbaden is in groote onrust. Er loopt namelijk een gerucht, dat de Regering het
geregtshof en de rekenkamer naar Frankfort zal verplaatsen. Indien dat gerucht
zich bevestigt, zou het verlies onherstelbaar wezen. De misdaden in onze stad en
op het land nemen in onrustbarende mate toe; diefstal is aan de orde van den dag,
ofschoon ook andere misdaden niet ongewoon zijn. Vooral te Wiesbaden zelve
hebben de agenten der politie de handen vol. De preventief-gevangenis
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was dezer dagen zóó gevuld, dat men een deel der gearresteerden heeft moeten
overbrengen naar de crimineel-gevangenis.’ - Hertog Adolf van Nassau staat in de
officiële ranglijst van het pruissische leger voor 1867 nog opgegeven als chef van
de

het 4 uhlanenregiment. - De zoogenaamde gezondheids-apostel Ernst Mahner
heeft dezer dagen gedurende 20 minuten in den Rijn bij Biberich gezwommen.
- De Mainzer-Zeitung spreekt over een handelsverdrag, dat tusschen Oostenrijk
en Pruissen zou gesloten worden, bepaaldelijk met het oog op den invoer en de
verspreiding van hongaarschen wijn in Pruissen. Of dit de markt van de Rijnsche
wijnen bederven zou, weet men niet. - Prins Lodewijk van Hessen is naar Berlijn
vertrokken, naar men zegt, om zich daar bezigtehouden met krijgskundige
den

nasporingen. - Hoewel nu eindelijk op den 7

sten

en 8

dezer de manschappen van

ste

het 32 regiment, welker diensttijd onbepaald was verlengd, inderdaad van Mainz
vertrokken zijn, verneemt men, dat hun vertrek nog niet beschouwd worden kan als
het definitive einde van de hun opgelegde straf. Eerst op de hoofdplaats van het
district waartoe zij respectivelijk behooren, zal hun lot beslist worden. Toch blijft
men verwachten, dat hun de vrijheid zal geschonken worden. - De Mainzer bisschop
von Ketteler heeft eene brochure geschreven, die, naar men verneemt, in Februarij
het licht zal zien. De titel is: ‘Onze toestand in Duitschland, na den oorlog van 1866’.
Een vlugschrift van denzelfden prelaat, ‘Vrijheid, Overheid en Kerk’, dat in 1862
verscheen, werd bij duizenden verkocht, en in onderscheidene talen overgezet. De werkzaamheden van het deel der Bonds-commissie, hetwelk belast is met het
afdoen der zaken te Mainz, zullen waarschijnlijk eerstdaags ten einde loopen. Als
datum van oplossing der betrekkingen is, naar men verneemt, de laatste December
1866 aangenomen, daar het al te lastig wezen zou, de scheiding te doen aanvangen
op het juiste oogenblik, waarop Pruissen het Verbond verliet. Men verzekert, dat de
zuidduitsche Staten, als zóódanig, vele uitgaven zullen te vergoeden hebben, die
aan soldaten-tractement, schadeloosstelling van particulieren enz., geschied zijn,
en welke Pruissen weigert, te valideren op de algemeene rekening van het Verbond.
- Men verneemt uit Keulen, dat de bijdragen voor het bouwen aan den Dom,
gedurende het jaar 1866, 108,817 th. beloopen hebben.
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- De gewezen Keurvorst van Hessen heeft te Frankfort het huis in de Neue
Mainzer-strasse betrokken, hetwelk hij van den heer von Rothschild gehuurd heeft.
- In het veld-lazareth te Frankfort liggen nog altijd 54 zwaar gewonde militairen (4
Oostenrijkers en 50 Pruissen), die echter in de aanstaande week naar het gewone
militaire hospitaal zullen worden overgebragt. De burgerij heeft hun een kersfeest
gegeven; de gewonden hebben rijke geschenken ontvangen; een soldaat ontving
een koffer vol onder- en bovenkleederen.
- Er loopt een gerucht, dat de gewezen pruissische minister von Bethman-Holweg,
een geboren Frankforter, als candidaat voor het noordduitsche Parlement zou
gesteld worden.Het regeringsblad van Weimar maakt bekend, dat de leden van het noordduitsche
Parlement een daggeld van 4 th. (7 fl.) en 1 fl. per mijl reiskosten uit de schatkist
zullen ontvangen. Gelijk men weet, is den pruissischen Afgevaardigden geene
vergoeding of belooning toegekend. - Men schrijft uit Mannheim: ‘Gisteren (1 Januarij)
verkondigden vreugdeschoten, dat de Rijn vrij was; vrij, eindelijk, in den waren zin
van het woord; vrij, ten laatste, na 19 eeuwen geboeid te zijn geweest in allerlei
banden.’ Er is spraak van om den zetel der Rijnscheepvaart-commissie op nieuw
naar Mainz te verleggen.
sten

- Op den 8
dezer is de Moezel bij Trier acht voet gewassen, en latere berigten
vermelden, dat het stijgen van het water nog altijd aanhoudt.
- Naar men beweert, zouden de generaals von Manteuffel en von der Göben, die
niet begrepen waren in de dotatie-wet, daarvoor schadeloos gesteld worden door
den Koning, uit zijne particuliere fondsen.
- Door de vergrooting des Rijks zal de landweer worden vermeerderd met 22
bataillons infanterie, welke den naam zullen dragen van de hoofdstandplaats hunner
staven. Hiervan komen 5 op de Elbe-Hertogdommen, 10 op Hannover, 2 op Nassau,
1 op Frankfort en 4 op Hessen. Zoo zullen dan voortaan, zonder de landweer van
den tweeden ban, bij eene mobilisering, in het veld kunnen rukken 6 garde- en 126
linie-landweer-bataillons; 8 garde- en 168 linie-landweer-escadrons. Voor
zundnadel-geweren en karabijnen is overal gezorgd.
- Volgens opgave van eenige Rijnsche bladen, zou de generale staf van het
pruissische leger te Berlijn dezer dagen belangrijk uitgebreid zijn. Onder den generaal
von Moltke staan: 1 luitenant-generaal,
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1 generaal-majoor, 10 kollonels, 10 luitenant-kollonels, 37 majoors, 36 kapiteins, 3
ingenieurs-geografen, en 1 inspecteur van de ‘plankamer’; eene inrigting, waar de
platte gronden en topografische beschrijvingen van alle bekende plaatsen der wereld
zijn bijeengebragt.
- Het uitbreken der veeziekte in nederlandsche grensstreken, heeft aanleiding
gegeven tot het verbieden van veemarkten in de presidentschappen Dusseldorp
en Aken. De Coblenzer-Zeitung bevatte dezer dagen een uit Oost-Friesland
ingezonden stuk, waarin het toenemen van de runderpest in Nederland wordt
toegeschreven aan den strijd der partijschappen, die het nemen of doorzetten van
gepaste maatregelen (volgens dat stuk) zou in den weg staan.

[16 januari 1867
Brief van d'Ablaing aan Multatuli]
16 januari 1867
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Multatuli. (Kopieboek 4, blz. 357.
M.M.)
M.
Ik heb op het oogenblik van U te vorderen:
f161.17.

Saldo van mijne rekening
dato 7 April 1866.
Kamerhuur en verschotten f 81.10.
saldo 31 Janij
Kamerhuur Februarij en
Maart

f 30.-

Kagchelhuur etc.

f 7.10.
_____

f 118.20
o

Afbetaald 9.80 d 12 febr

f 19.60

f 98.60.

o

en 9.80 d 20 febr
Junij 30. 1866. Saldo
schuld van Mevr EDDekker

f 17.-

br

f 0.15

ij

f 28.83

Nov 3 1866. Briefport
Brussel
Jan 8 1867. Traite Office
de Publicité Fr 61.-

_____

f 305.75
Ik hoop dit saldo spoedig van U te ontvangen.- Na beleefde groete enz.-

[17 januari 1867
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Bericht in het Nieuwsblad voor den Boekhandel]
17 januari 1867
Bericht in het Nieuwsblad voor den Boekhandel, No. 3, Donderdag 17 januari
1867, blz. 17.
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Multatuli, Pruissen en Nederland.
Van de brochure:
EEN EN ANDER NAAR AANLEIDING VAN J. BOSSCHA'S ‘Pruissen en Nederland’ kan ik
niet meer dan één ex. in comm. zenden aan die Heeren, die tot heden verzuimden
op te geven. Wie dus meer in comm. verlangt vrage tijdig aan.
Ex. die mij vóór den 20 Jan. e.k. voor rekening worden opgegeven, noteer ik met
10% extra en premie 13/12.
De brochure zal ongeveer 6 vel beslaan, berekend tegen 20 cts. per vel met 20%
rabat.
Amsterdam, Jan. 1867.
C. VAN HELDEN.

[18 januari 1867
Van den Rijn (IV)]
18 januari 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 16.
Mazarin (geb. 1602), kardinaal en staatsman, van italiaanse afkomst, was als
opvolger van Richelieu sinds 1642 tot zijn dood in 1661 de machtigste man in
Frankrijk en degene die het absolute koningschap van de jeugdige Lodewijk XIV
voorbereidde.

Van den Rijn, 15 Januarij.
Men schrijft uit Mainz: ‘Terwijl de vrijverklaring van de Rijnvaart te Keulen, Coblenz
en Mannheim met vlaggen en vreugdeschoten is begroet, ging die gebeurtenis hier
onopgemerkt voorbij. Misschien ligt de oorzaak dezer schijnbare onverschilligheid
in het voorgevoel, dat de opheffing van tollen en recognitien voor onze haven een
zeer twijfelachtig voordeel blijven zal, zoo lang het havenbestuur dezer stad zal
voortgaan, met van elk vaartuig, dat de haven verlaat, eene volledige beschrijving
der lading te vorderen. Waarlijk, deze tijdroovende schrijverij behoort geheel en al
te huis in den bloeitijd der Rijn-belasting. Wat baat het opheffen der tollen, indien
al de omslag, die juist deze tollen zoo hatelijk maakte, niet tevens verdwijnt? Men
antwoorde niet, dat deze opgaven noodig zijn voor de statistiek. Wij achten dezen
tak van wetenschap zeer hoog, doch beweren, dat een Staat, die om harentwil
zijnen handel en het verkeer belemmert, de eerste regelen der huishoudkunde uit
het oog verliest. In het belang onzer stad hopen wij, dat de wensch: “vrij tot aan
zee”, weldra eene waarheid worde’.
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- Volgens den Rheinischen-Courier, zal binnen kort eene petitie aan den Koning
worden ingediend, strekkende tot behoud der zelfstandigheid van de protestantsche
Kerk in Nassau. - Behalve de klagten over de vele vergrijpen tegen den eigendom,
wordt in het Nassausche luid geklaagd over algemeen heerschende wanorde,
straatschenderij, het bederven van boomen, enz. Ook de straatwegen schijnen in
slechten staat te zijn.
- Het Frankfurter-Journal, dat aangeklaagd was van graaf Bismarck beleedigd te
hebben, door het overnemen der bekende redevoering van den oostenrijkschen
Afgevaardigde Kuranda, is door de correctionele regtbank vrijgesproken. - Te
Frankfort is men ijverig in de weer met eene statistiek der nationaliteit van de
bewoners dier stad. Gelijk overal in groote steden, is het getal der eigenlijk gezegde
burgers gering; vooral indien men die benaming slechts zou willen toepassen op
hen, die van ouder tot ouder in die stad te huis behooren. Een Mainzer blad vindt
hierin aanleiding om het vasthouden aan de voorvaderlijke instellingen bespottelijk
te maken, en zegt dienaangaande: ‘Een groot deel der lieden, die zich zoo veel
laten voorstaan op het Frankforter burgerregt, zijn eigenlijk slechts wettelijk als
zoodanig ingeschreven, en dit onderstelt geen eigenaardig nationaliteitsgevoel, als
te verwachten wezen zou van eene werkelijke ineenvloeijing van familieherinneringen
en geschiedenis. Een ander deel, dat inderdaad, en niet wettelijk alleen, tot Frankforts
burgerij behoorde, verhuist, en neemt zijn ontslag. En tot deze rubriek behooren de
voornaamsten der stad. Wat blijft er dus over, dat Pruissen zou hinderen in eene
volkomen assimilatie? Bij volstrekte gelijkstelling van Frankfort met de overige
gedeelten van Pruissens Monarchie zullen de meeste “burgers” dier stad weder
worden wat zij eigenlijk steeds geweest zijn: Pruissen, of althans Duitschers. Wij
begrijpen niet, dat van het geschreeuw van een klein hoopje lieden, die zich, het
koste wat het wil, als iets bijzonders willen voordoen, in het Berlijnsche Kabinet zoo
veel notitie wordt genomen.’
- In de officiële Coburger-Zeitung van 9 Januarij, leest men het volgende: ‘Het
Frankfurter-Journal zegt, berigten ontvangen te hebben omtrent eene conferentie
der thüringsche Vorsten te Meiningen, waar deze zouden hebben beraadslaagd
over eene vereeniging der thüringsche Hertogdommen onder den Groothertog van
Weimar. Dat berigt is ongerijmd, en verdient bijna geene ernstige wederleg-

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

44
ging. Ofschoon men van tijd tot tijd het publiek in spanning brengt door zulke
geruchten, kan men toch aannemen, dat zoodanige combinatie van officiële zijde
nooit beoogd werd of worden zal. Duitschland heeft lang genoeg gezucht onder het
bestaan van zoo vele Midden-Staten, te zwak om het initiatief te nemen dáár, waar
het de ontwikkeling des volks betrof; te sterk om zich gewillig te voegen naar de
eischen van het geheel. Het zou eene politieke fout wezen, thans op nieuw zulk
een staat in het leven te roepen, en het volk zelf zou daaruit meer nadeel dan
voordeel trekken. Bovendien heeft Thüringen niet de minste reden om de
meerderheid van Weimar te erkennen. De groothertogelijke titel alleen zal toch wel
niet als voldoend motief kunnen gelden. Het Groothertogdom Weimar is niet veel
uitgebreider dan de andere thüringsche Staten, en geenszins beter gelegen, of
geschikter, dan elk ander deel des lands, om het middenpunt eener nieuwe groep
te zijn. Zulke halfbakken proefnemingen leiden tot niets degelijks, en zouden radicale
verbeteringen, die later verwacht kunnen worden, in den weg staan.’ De
Mainzer-Beobachter voegt hierbij: ‘Wanneer wij den geest, die in Coburg heerscht,
niet beter kenden, zou men door bovenstaande beschouwingen op het denkbeeld
geraken, dat men daar aan Pruissen alleen het regt van annexeren toekent. Wij
gelooven echter, te kunnen verzekeren, dat dit geenszins de bedoeling is der officiële
Coburger-Zeitung, en dat zij met de verwachte radicale verbeteringen geheel andere
uitzigten verbindt.’
- Op nieuw worden in de Rijnsche bladen twee stoombooten geroemd, die voor
rekening der Keulsch-Dusseldorper-Maatschappij aan den Kinderdijk gebouwd, en
onlangs van stapel geloopen zijn. Die vaartuigen worden gezegd op americaansche
manier ingerigt te zijn. De lengte is 240 voet, de breedte 25 voet; dat is 30 voet
langer, en 4 voet breeder dan tegenwoordig de grootste boot dier Maatschappij is.
De machines zijn van 140 paardenkracht; de snelheid zal dus die der thans
bestaande te boven gaan. De diepgang is slechts 3 voet. De passagiers-salon is
op het dek, zoodat het uitzigt naar alle zijden vrij zal zijn. Bovendien wordt de pracht
der inrigting zeer geroemd.
- Omtrent de verkiezingen voor het noordduitsche Parlement deelt het
Norddeutsch-Volksblatt het volgende mede: ‘Een groot aantal (101) leden der
conservative partij hebben een programma in het licht
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gegeven, waarnaar de kiezers zich zouden te rigten hebben, en daarin wordt het
pruissische Koningschap als middenpunt van duitsche eenheid en vrijheid, benevens
de geheele Bismarcksche politiek op den voorgrond gesteld. Wij noemen dat
programma zeer elastisch, en verklaren ons daarmede geenszins tevreden. De
noordduitsche Rijksdag mag niet ontaarden in een pruissisch parlementarismus
met eenigzins uitgebreider bevoegdheid. Die vergadering behoort juist integendeel
een correctief daartestellen; een middel om het Berlijnsche Parlement onschadelijk
te maken, de Grondwet te herzien en te veranderen in strikt-monarchalen zin.
Waarom zou men de pruissische Constitutie niet in vrede laten ten grave dalen?
De gelegenheid tot “forsch ingrijpen in de pruissische staatsverordening” (v.
Bismarck's woorden), welke door graaf Bismarck, den man van bloed en ijzer, zoo
roemrijk voorbereid en daargesteld is, zal niet ligt ten tweeden male zoo wettig en
plegtig, onder zulke gunstige omstandigheden als tegenwoordig, zich voordoen.’
De Coblenzer-Zeitung maakt hierop de volgende aanmerkingen: ‘Alzoo wil de
reactiepartij door den Rijksdag het pruissisch Parlement en de Grondwet vernietigen,
terwijl de nationale fractie juist het omgekeerde beoogt: namelijk, door de
Volksvertegenwoordiging den Rijksdag te doen ter zijde stellen. In dien zin heeft
zich ook de heer Twesten uitgelaten in een brief aan een zijner politieke vrienden,
welk stuk van democratische zijde (Volks-Zeitung en Zukunft) scherp gegispt is. Bij
diezelfde gelegenheid is de uitsluiting van ambtenaren behandeld, waarin men eene
verkorting van 's volks kiesregt meent te zien. Wanneer dat beginsel opging, zegt
men, zouden ook in het Heerenhuis geene beambten mogen plaats nemen. Hoe
dit zij, men verwacht, dat de Regering zich aan de zijde der nationale fractie scharen
zal. In vele kiesdistricten zijn openlijk regerings-candidaten voorgesteld; men zegt
onder anderen, dat graaf Bismarck te Stralsund zeer uitdrukkelijk den vorst von
Putbus heeft aanbevolen. Ook wordt zeer ijverig gewerkt voor de generaals von
Moltke en von Trotsche. In het Thüringsche heeft zich eene partij gevormd, die het
denkbeeld voorstaat, zich van kiezen te onthouden, op grond, dat de duitsche
Rijks-Grondwet van 1849 regtens nog altijd bestaat, en dat het mandaat der leden
van het Rijks-Parlement nog altijd niet is ingetrokken. Bovendien zouden, volgens
de meening dier partij, de hoofdvoorwaarden van vrijheid in verkiezingen (namelijk
drukpersvrij-
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heid, vrijheid van personen, en het regt van vereeniging) niet bestaan. Deze meening
wordt weder bestreden door de Vossische-Zeitung, die beweert, dat men juist op
democratische gronden wèl behoort deel te nemen aan de verkiezingen. Wat
Bismarck wil (zegt laatstgenoemd blad), is zijne zaak; het is onze zaak, te weten
en doortezetten wat wij willen. Indien wij slechts het bewustzijn bezitten van de
zuiverheid onzer bedoelingen, en in de gelegenheid gesteld worden, daarvoor te
strijden, zou het een politieke zelfmoord zijn, uit vrees voor den wil van anderen,
ons terugtetrekken.’
De Mainzer-Beobachter, deze en dergelijke stukken overnemende, zegt te
gelooven, dat graaf Bismarck in elk geval zijne doeleinden bereiken zal. ‘Wij vermeten
ons niet (zegt dat blad), alle redeneringen over de aanstaande verkiezingen te
beoordeelen. Ja, zelfs onthouden wij ons met bescheidenheid van aanspraak te
maken op het juist begrijpen van al die redeneringen. Maar ééne zaak staat vast,
namelijk deze: dàt men veel redeneert. En dit kon wel eens Bismarck's wil zijn. Wij
herinneren ons, gelezen te hebben, dat Mazarin van vreugde de handen wreef,
wanneer men op de straten liedjes zong, al waren dat dan ook spotliederen,
mazarinaden. “Ils chantent...ils payeront!” Wij kunnen ons voorstellen, dat graaf
Bismarck met gelijke tevredenheid uitroept: “Zij redeneren en zij zullen zich voegen
in alles wat ik voornemens ben, intevoeren. Eén Parlement was niet genoeg: ik heb
hun een tweede gegeven. Dat zijn veiligheidkleppen tegen den wrevel, en ik handel
naar mijnen zin.”’

[20 januari 1867
Uitnodiging van De Geyter aan Multatuli]
20 januari 1867
Uitnodiging van J. de Geyter aan Multatuli om in Antwerpen te komen spreken.
Deze brief is noch als autograaf noch als afschrift teruggevonden en evenmin in
gedrukte vorm bekend. Zie de antwoorden d.d. 24 januari en 8 februari 1867.

[23 januari 1867
Van den Rijn (V)]
23 januari 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
20.

Van den Rijn, 21 Januarij.
In Baden heeft eene vrij groote beweging van troepen plaats, onder anderen ten
gevolge der vermeerdering van het garnizoen te Ra-
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stadt. Dewijl het schijnt uitgemaakt te zijn, dat Pruissen die vesting niet geheel of
gedeeltelijk zal bezetten, acht men het versterken van het badensche garnizoen,
uit strategische oogpunten, noodzakelijk.
- Op de verbindingsbaan te Keulen geraakten dezer dagen vier ledige
goederenwagens uit het spoor; welk ongeluk het verlies van drie menschenlevens
ten gevolge gehad heeft. - De candidaten dier stad voor het noordduitsche Parlement
zijn: van de conservativen en oudliberalen, de gewezen minister Camphausen en
de bekende heer Ammon; van de zoogenaamde Lasallesche partij, de socialist M.
Rittinghausen; van de vooruitgangspartij, de redacteur der Rheinische-Zeitung,
Heinrich Burgers. Deze laatste candidaat wordt door de bladen zijner partij geroemd
als een persoon van vastberadenheid en van bekwaamheid; als een denker en een
redenaar. - Volgens de jongste verordeningen, zal zeer naauwkeurig worden gewaakt
voor het afsluiten der hollandsche grenzen, in verband met de heerschende
veeziekte. Zoo heeft ook het te Keulen in garnizoen liggende fuselier-bataillon van
o

het Rijnsche infanterie-regiment n 65 last bekomen, zich, tot versterking van het
de

o

cordon, naar die grenzen te begeven. Het 2 bataillon van het regiment n 28 zal
uit Gulik naar Keulen worden overgeplaatst. Men hoopt tevens door die verplaatsing
de uitbreiding van den typhus tegentegaan, die thans in dat regiment gemiddeld
vier personen daags als offer eischt, en welken men aan locale oorzaken meent te
moeten toeschrijven.
- Te Darmstadt spreekt men over eene zamenkomst van den pruissischen
Kroonprins met den hessischen troonopvolger, Prins Lodewijk, welke Prinsen zich
gezamenlijk naar Berlijn begeven zouden. Men wil weten, dat die reis in verband
zou staan met eene militaire reorganisatie in Hessen. Ook Baden zou daarin
begrepen zijn, en daaraan wordt het jongst verblijf van den pruissischen Kroonprins
te Carlsruhe toegeschreven.
- Uit het Nassausche wordt gemeld, dat het getal der adressen, betreffende de
domeinen-kwestie, volgens opgaven der nassausche bladen, nu 194 bedraagt,
voorzien van meer dan 10,000 handteekeningen. Uit Berlijn wordt dienaangaande
aan eenige Rijnsche couranten geschreven, dat de pruissische Regering, hoewel
zij genegen is, aan alle billijke eischen van Hertog Adolf gehoor te geven, daarom
echter geenszins de belangen van het land uit het oog zal verliezen. Een Mainzer
blad voegt hierbij de opmerking: ‘Dat dit niet veel
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zeggen wil, zoo lang men het niet eens is over de juiste grens tusschen de belangen
van den Hertog en die van het volk. Nooit (gaat de schrijver voort) vernamen wij
van eene Regering, dat zij gehoor geven zou aan onbillijke eischen; de vraag is
echter, wat zij als billijk beschouwt? Het is een feit, dat de begrippen der nassausche
bevolking en van den gewezen Hertog hieromtrent zeer wijd uiteenloopen, en juist
hierin zal de Regering te beslissen hebben. Ondanks alle petitien, vreezen wij, dat
velerlei oorzaken zullen medewerken om de aanspraken van Hertog Adolf krachtiger
te doen bepleiten dan het regt des volks. Wij weten, wat petities uitrigten. Wij durven
zelfs vragen, of zij gelezen worden? In elk geval blijft het een treurig verschijnsel,
een gewezen Souverein in strijd te zien, niet met de magt, die hem de Kroon
ontroofde, maar met zijne gewezen onderdanen, en wel voor eene regtbank, die hij
in de eerste plaats moest wraken; de Regering namelijk, die hem verdrong. Wij
hebben andere begrippen van waardigheid, dan Hertog Adolf van Nassau.’
- Men schrijft uit Frankfort: ‘Het ironieke weekblad de Frankfurter-Laterne
(redacteur Fr. Stoltze) heeft verlof bekomen, weder te verschijnen, doch met
verandering van titel. Dat blaadje zal voortaan den naam dragen van: de
Ware-Jakob.’ - De Bonds-vergadering, die in de laatste jaren veel werk maakte van
de verdedigings-middelen der Bonds-vestingen, had nog in den aanvang des vorigen
jaars eene vermeerdering van getrokken geschut in die vestingen goedgekeurd, en
daarvoor f948,000 toegestaan; welk bedrag (bij omslag over de betrokken Staten)
in twee termijnen zou worden gestort. Alleen groothertogelijk Hessen, Nassau,
Lubeck, Frankfort en Hamburg hadden, wat den eersten termijn betreft, op 1 Julij
aan hunne verpligtingen voldaan. De sedert dat tijdstip plaats gehad hebbende
staatkundige veranderingen hebben alle verdere stortingen verhinderd. Thans is
besloten, de te dier zake gedane betalingen te restituëren. - Het te Frankfort
verspreide gerucht, dat te Berlijn zou beslist zijn over de oorlogs-contributie van 6
millioen gulden, wordt nu voor ongegrond verklaard. Men zegt, dat de behandeling
dier zaak te naauwernood aangevangen is. Eene vergadering, die zich hier ter stede
had vereenigd, met het doel om daaromtrent te petitioneren aan de Tweede Kamer,
heeft de meerderheid der aanwezigen niet voor haar doel kunnen winnen. - Het te
den

Offenbach op den 13

dezer gevierde Congres van Arbeiders is voornamelijk
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bezocht door werklieden uit Frankfort, welke daar eenstemmig hun besluit uitspraken
om deeltenemen aan de verkiezingen voor het noordduitsche Parlement. Het
hoofdonderwerp ter behandeling was het van de Duitsche Ambachts-vereeniging
o

uitgegaan programma, hetwelk aldus luidt: 1 Terzijdestelling van elke federatie,
van elk Staten-Verbond, onder welken vorm ook, doch vereeniging van alle duitsche
stammen tot één organiek ineengesmolten geheel, als het eenige middel, waardoor
het duitsche volk eene roemrijke nationale toekomst tegemoet kan gaan: door
o

éénheid tot vrijheid; 2 Invoering van het algemeene en regtstreeksche kiesregt,
met geheime stemming, en onder toekenning van daggelden aan de Afgevaardigden:
o
verzekering der vrije volksregten; 3 Eisch, dat het nu opgeroepen noordduitsche
Parlement, in alle aangelegenheden, niet alleen eene raadgevende, maar eene
o
beslissende stem zal hebben; 4 Voorbereiding tot oplossing van maatschappelijke
vraagpunten door vrije vereenigingen van werklieden, met ondersteuning van den
Staat. - In de lange, hierover loopende debatten werd het niet-toekennen van
daggelden aan de Afgevaardigden zeer gelaakt, en het betalen daarvan uit bijdragen
van de ambachtslieden aan personen, die uit hunnen kring zouden gekozen worden,
voor eene eerezaak verklaard, en zulks in weerwil van de zeer drukkende
omstandigheden, waarin, volgens de algemeene klagt, de arbeidende klasse
verkeerde. Niet minder was men het hierover eens, dat het zwaartepunt des
Parlements moest liggen in dat ligchaam zelf, en niet in de Berlijnsche Kamer, en
dit zou alleen kunnen bereikt worden door aan die vergadering (het Parlement) een
beslissend gezag toetekennen. Met smart gewaagde men van de scheuring van
Duitschland, en men eindigde met het eenstemmig goedkeuren van het ter tafel
gebragte programma. - Naar men verneemt, zal de Frankforter paardenmarkt,
waaraan tevens eene groote loterij verbonden is, dit jaar als naar gewoonte plaats
vinden. Reeds heeft men zich tot de Regering gewend om verlaging van transporten
voor paarden over de staats-spoorwegen.
- De Liberale-Correspondenz bestrijdt het beweren der voorstanders van de
militaire organisatie op deze wijze: ‘Men beroept zich op den gunstigen toestand
der financien, en schijnbaar met regt, daar wij twee oorlogen hebben gevoerd,
zonder dat eene leening noodig is geweest. Maar, is dan het al of niet aangaan van
leeningen het eenige
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criterium, waarnaar de geldelijke omstandigheden van een Staat moeten beoordeeld
worden? Wij gelooven dat niet. Men behoort tevens te letten op het peil der
algemeene welvaart, voornamelijk in het handelsverkeer. Dat de oorlog een
gevoeligen stoot gaf aan handel en industrie, is begrijpelijk; maar die oorlog heeft
zoo kort geduurd, dat men tot de verwachting geregtigd was, even spoedig een
einde te zien aan de daardoor veroorzaakte stremming. Dit nu is het geval niet.
Reeds in Augustus was de oorlog geëindigd, en thans, in Januarij, verneemt men
van alle zijden klagten over voortdurende flaauwheid en stilstand. Hoewel het
kapitaal, bij den geringen omzet in de steden, ongebruikt zou moeten liggen, heeft
men op het platteland, voor ontginningen en dergelijke, daarvan niet het minste
voordeel getrokken. Ofschoon de oogst middelmatig is geweest, is toch de
moeijelijkheid voor den econoom, om zich geld te verschaffen, zoo groot geworden,
dat men inderdaad het crediet als ondermijnd, ja zelfs als geheel verloren moet
beschouwen. Het is wel een treurig bewijs van achteruitgang, en geenszins van
toenemende welvaart, zoo als sommigen uit den gunstigen toestand der schatkist
bewijzen willen. Zouden niet de te groote offers, die de Staat sedert jaren van het
volk gevorderd heeft, oorzaak zijn van de crisis, die ons bedreigt?’
- Ook in het stadje Mühlheim en omstreken hebben de ambachtslieden een
kiescollegie opgerigt, dat zich ten doel stelt, een candidaat voor den Rijksdag te
doen kiezen, die de belangen van de arbeidende klasse zal voorstaan. Er is besloten,
uit eigene middelen reiskosten en daggelden bijeentebrengen, doch onder de
bepaling, dat het verstrekken daarvan oogenblikkelijk zou ophouden, zoodra het
bleek, dat de betrokken Afgevaardigde zijne verplichtingen niet getrouw nakwam.
- Eenige Rijnsche bladen deelen mede, dat 51 advocaten te Dresden bij petitie
hebben aangedrongen op afschaffing van de doodstraf.
- Rijn en Moezel zijn zeer gezakt. Men vreest echter voor vernieuwd wassen van
het water, zoodra de sneeuw zal beginnen te smelten. De toevoer van water zal in
dat geval des te grooter zijn, omdat de bevroren grond weinig of geen vocht tot zich
neemt.
- In het Dusseldorpsche neemt de veeziekte toe. Zij nadert Crefeld. Aldaar en in
den omtrek zijn de veemarkten verboden, en is ook de onderhandsche verkoop van
vee onder strenge bepalingen gebragt.

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

51
- Volgens de Kreuz-Zeitung, zal, onder de geannexeerde landen, alleen Nassau
zijne begrooting sluiten met een deficit. - Men verneemt uit Wiesbaden, dat de
landstreek, zamengesteld uit Keurhessen, de aan Pruissen afgestane deelen van
Oberhessen en Beijeren, voorts Nassau, Homburg en Frankfort, zal vereenigd
worden tot eene provincie (opper-presidentschap), onder den naam van
Hessen-Franken. De opper-president zou te Cassel gevestigd zijn. Cassel, Fulda
en Wiesbaden zouden presidentschappen vormen. Wiesbaden zou tevens het hof
van appèl behouden, met uitbreiding der regtsbevoegdheid van dat colliegie over
Oberhessen, Homburg en Bockenheim.
- Prins Frederik von Hohenzollern is naar Bucharest vertrokken, om zijnen broeder,
den Vorst van Roumanie, te bezoeken.
- Men verwacht, dat eerlang het beheer der posterij te Hamburg, te Bremen en
te Lubeck op Pruissen zal overgaan. Zelfs is er spraak van, dat Pruissen de posterijen
in Zweden en Denemarken overnemen zal.

[24 januari 1867
Brief van Multatuli aan De Geyter]
*24 januari 1867
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand. (M.M.)
Volgens mededeling van Mimi (Brieven WB VIII, blz 35) heeft zij voor haar uitgave
geen originele brieven ter beschikking gehad, maar afschriften. Deze waren niet
steeds volledig omdat De Geyter uit bescheidenheid hier en daar iets had
gesupprimeerd; maar ook Mimi zelf blijkt soms nog bekortingen te hebben
aangebracht.
hochstrasse 156: dit adres, afgedrukt met toegevoegde haakjes, is in het afschrift
doorgestreept, kennelijk net als in de autograaf.
De brief van De Geyter is niet teruggevonden; voor uitvoeriger antwoord zie 8
februari.
Cöln 24 Januari 67
Beste de Geyter. Dank voor uwen brief, dien ik hier ontving (hochstrasse 156.)
Ik zal u over eenige dagen antwoorden. Ik wil gaarne in uw Cercle eene spreekbeurt
vervullen; de vraag is of ik te Antwerpen zal kunnen komen, daar ik in allerlei
moeielykheden zit, die me juist op 't oogenblik als een sneeuwval over 't hoofd zyn
gestort. Voor heden schryf ik dan alleen om U te bedanken voor uwe belangstelling,
en ik hoop binnen acht dagen nader.
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Ik haal daar 't boven opgegeven adres weêr door, wyl ik in 't huis waar ik hier na
aankomst van Coblenz een kamer nam, niet blyven kan. Schryf me dus S.V.P. in
geen geval, voor ik U een nader adres opgeef. Ik zwerf, en weet niet of uw brief zou
teregtkomen.
Vooral dring ik hierop aan, wyl ik verschooning moet vragen voor 't niet frankeeren.
Ik kan 't niet doen. Daar ik die belydenis doen moet, is 't my aangenaam U tevens
te kunnen zeggen, dat ik geen adres heb. Anders zou 't schynen... och!
Hartelyk gegroet, en nog eens dank voor uw brief. Binnen 8 dagen meer.
Geh. de uwe
Douwes Dekker
De zaak is dat ik aan 't tobben ben over een verblyf. 't Is een ware schaakparty met
de omstandigheden! Ik ben in groote onrust en zenuwachtigheid, en hoop daaraan
iets verbeterd te krygen binnen 6, 8 dagen. Dàn zal ik U antwoorden. Op dit oogenblik
weet ik geen kwartier vooruit wat ik doen, of waar ik zyn zal.
't Is letterlyk waar dat ik sedert jaren byna niet verder kan komen dan tot den stryd
om een plekje waar ik rustig zitten kan. Geen wild dier in 't woud was ooit zoo
gejaagd.
En dat zwerven bederft het denkvermogen. Onze gedachten hebben plaatselyke
punten nodig om zich vast te hechten als de vlam aan den pit der lamp.
Als de mens vleugels had, ware hy dom gebleven als andere vogels. Kant kon
eens niet doceren, omdat een arme student, wiens versleten rok het steunpunt was
van 's professers oog, een erfenis (en daardoor een nieuwen rok) had gekregen.
O, dat zwerven!
Ik wil gaarne in Antw. spreken.

[26 januari 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
26 januari 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje blauw postpapier, tot
bovenaan blz. 4 beschreven. (M.M.)
Die zoon des menschen: toespeling op Mattheus VIII:20: ‘maar de Zoon des
menschen heeft niet waar hij het hoofd nederlegge’.
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Keulen 26 January 1867
Waarde Heer Huët, Ik schryf u uit een koffihuis waar ik zit te bedenken welk adres
ik u zal opgeven, wyl ik waarschynlyk weer aan 't zwerven zal raken. Als ik straks
gedecideerd ben zal ik 't hieronder opgeven, en ik begin maar met iets anders. Dan
ben ik spoedig gereed als ik weet wat ik doen zal.
Ik wilde om velerlei redenen in Keulen zyn. Om daar aantekomen na behoorlyke
afrekening in Coblenz had ik dat voorschot noodig, in verband met een afspraak
met myn uitgever dat hy zorgen zou (na ontvangst van de copy tegen Bosscha) dat
n

ik op den 14 geld had.
t Was een voor myn doen kunstige combinatie om in Keulen een kamer te huren
die my beviel, waar ik rustig zitten kon, die kamer terstond betalen zooals men
vordert van een vreemdeling die armoedige bagage heeft, en dan zou ik veel werken!
Dàt was 't plan. De redenen waarom ik liever in Keulen was ga ik nu voorbij, 't Is te
lankdradig.
y

Nu, dat brochuretje tegen Bosscha had ik (ik geloof op 10 Jan ) kant & klaar. Uw
voorschot kwam ruim voor den tijd. En van Helden, of zyn bediende, vergeet my 't
beloofde te zenden.
n

Ik wachtte, wachtte, -moest myn kamer den 15 smorgens vroeg verlaten, en
ontving 't geld van v Helden drie dagen later. Intusschen in een logement! Eerst den
n

20 kwam ik te Keulen aan. Weer in een logement nadat ik eerst geprobeerd had
direct een kamer te vinden. Maandag vond ik een kamer, maar er was geen kachel.
Die zou den volgenden dag komen. Het was zeer koud maandag! Dingsdag kwam
de kachel niet voor 's avends laat. Den volgenden dag vroeg men my om geld 12
thaler. Ik had ze niet. De man die gezien had hoe arm myn boeltje er uitzag was
schandelyk brutaal en riep de policie. v Helden die natuurlyk verdrietig was (want
hy is zeer hartelyk) dat ik door zyn schuld zoo aan 't zwerven was geraakt, beloofde
zoo spoedig mogelyk ander geld te zenden (dat ik natuurlyk moet inverdienen maar
dat ware niets als ik maar rustig zitten kon) Dat andere geld f40, is echter eerst van
morgen gekomen. Al dien tyd heb ik byna niet gegeten. Ik heb een parapluie in een
winkel gegeven om 10 groschen te leenen. Uwe couranten waarvoor men 6 penn.
eischte (retour Koblenz) kon ik niet ontvangen (na de parapluie-leening wel). En
gedurende al dien tyd werd ik geplaagd door de policie. Zoo
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even geld ontv. hebbende, heb ik de rekening in myn kamer betaald, en moeten
zeggen dat ik vertrekken zou, want ik kan daar niets uitvoeren. Nu zit ik te bedenken
wat ik doen moet.
Myn laast bulletintje had ik in Coblenz klaar gemaakt en hier op de post gedaan.
Ik had gehoopt vandaag een te zenden, maar kan nu niet. Ik hoop morgen ergens
te kunnen zitten.Van de adressen uwer Couranten (de laatsten) begryp ik niets. Die schynen niet
naar Coblenz te zyn geweest, en toch staat er met een duitsche hand myn adres
in Keulen op, en toch vraagt men er zes penningen voor, als of't retourport ware.
En dat ge myn adres in Keulen wist, blykt uit het plaatsen van 't bulletintje aan welks
voet ik het opgaf.Dat ik een en ander (o een klein deel maar en heel flauw geschetst!) van myn
leven in de laaste 8 dagen vertelde, is - neem me niet kwalyk - niet om uwentwil. Ik
kreeg te weinig weerklank, zoo vaak ik U een en ander schreef, dan dat ik lust voelen
zou om u intimiteiten meetedeelen. t Is puur in myn belang. Ik ken dat: ‘hy lykt wel
gek, dan hier, dan daar - hy weet niet wat hy wil,’ of zoo iets. Ik weet zeer goed wat
ik wil. Ik stryd een zwaren stryd om een hoekje te vinden waar ik arbeiden kan. Die
zoon des menschen met z'n steen is belachelyk! Toch moet ik bekennen dat de
tekst my gedurig in de ooren suist.
O, ik zal myn revanche nemen, zoodra ik een kamer heb waar ik arbeiden kan!
Zóóveel verontwaardiging kan niet zonder uiting blyven. En die uiting zal ‘mooi’ zyn!
Myn eenig verzoek is dat ge 't my niet kwalyk neemt als er vandaag en misschien
morgen ook nog, geen bulletintje komt. Ik bewees anders zeer exact te zyn in 't
nakomen van myn verpligtingen. Als ik te kort kom, is 't waarachtig force majeure!
Ik ben niets vriendelyk omtrent U gezind. Ik verdien beter dan uw styve briefjes.
En over de mededeeling van de droogstoppelige voorzigtigheid der H.H. Enschedé,
lag in uw brief ter nauwernood een tintje van verontwaardiging. Waarlyk, ik zal dien
heeren niet weder om voorschot vragen! Zij zullen voortaan hun f25 (! schoon 't ruim
genoeg is voor wat ik lever, maar toch: f 25!!) niet meer hoeven te betalen voor ze
de waarde wel en deugdelyk in handen hebben.Ik ben besloten, en gedwongen, minstens nog twee dagen hier te
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blyven. In dien tyd hoop ik U myn nieuw adres te kunnen opgeven
Na beleefde groeten
t.a.v.
Douwes Dekker
Ik zal zorgen dat er morgen een bulletintje op de post gaat. Als ik 't dan thuis niet
maken kan, zal ik trachten 't hier in 't koffihuis te doen. De H. H Enschede zullen
niet aan my te kort komen. Zelfs wilde ik heel gaarne de eerst te veel betaalde
gelden terugbetalen. En ik zal hieromtrent een voorstel doen, zoodra ik kan.

[28 januari 1867
Brief van Baron van Dedem aan Van Vloten]
28 januari 1867
Brief van W.K. Baron van Dedem aan J. van Vloten. Dubbel vel postpapier,
waarvan drie bladzijden beschreven. (Athenaeumbibliotheek Deventer; fotokopie
M.M.)
Samarang 28 Jan 1867.
Hooggeleerde Heer
Onlangs heb ik vernomen dat U een beroep hebt gedaan op hen, die in het lot
van de familie van den genialen schrijver van Max Havelaar belang stellen en U
bereid hebt verklaard, om gelden te ontvangen, bestemd, om in de behoeftige
omstandigheden van die familie te voorzien.
Ten volle sijmpathiserende met het doel waarvoor U zijt opgetreden, heb ik de
eer U hierbij als bijdrage een wissel van f200 te doen toekomen. Gaarne wil ik ook
verder tot dat doel blijven meêwerken.
Met verschuldigde hoogachting heb ik de eer mij te noemen
Zeer geleerde Heer
U EdG. dienstwillige dienaar
v Dedem

[29 januari 1867
Van den Rijn (VI)]
29 januari 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
25.

Van den Rijn, 27 Januarij.
Volgens berigten uit Berlijn, is in de Kamer van Afgevaardigden nu eindelijk de
bekende zaak der door Frankfort betaalde oorlogs-contributie van zes millioen
gulden ter spraak gebragt. Een Mainzer blad, dit onderwerp behandelende, zegt:
‘Nooit trokken wij partij voor Frankfort. Wij laten in het midden, of Pruissen billijke
redenen
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van verstoordheid had; alsook, of die redenen gewigtig genoeg waren om het
opleggen eener zoo zware boete te wettigen; doch, geheel afgescheiden van dit
alles, protesteren wij, uit naam der logica, tegen de beweringen van den pruissischen
regerings-commissaris. De bekende uitspraak van graaf Bismarck, “dat men geene
oorlogs-contributie vorderde van pruissische steden”, geschiedde bij het behandelen
der Frankfortsche kwestie, en kon dus op niets anders doelen dan op de
Frankfortsche storting. Wie dit ontkent, zou toegeven, dat graaf Bismarck woorden
zonder zin gesproken had. Dat Berlijn en Potsdam, niet zouden worden behandeld
als veroverd land, wist ieder, ook zonder graaf Bismarck's verzekering. De tweede
der aangevoerde gronden van weigering komt ons bovendien even vreemd voor
als de eerste. Hoe nu? Eene restitutie of schadeloosstelling zou kunnen worden
geweigerd, onder voorwendsel, dat de betrokken waarde reeds was ingeschreven
in de boeken van den gedaagde? Maar dan zou (sans comparaison overigens, dit
spreekt vanzelf; want, nog eens, wij trekken geene partij voor Frankfort), dan zou
elke dief veilig zijn voor vervolging, indien hij slechts zorg droeg, het onwettig
verkregene spoedig te noteren in zijne boeken. Waarlijk, wij hadden verwacht,
andere gronden te hooren aanvoeren voor de aan Frankfort opgelegde straf, en
gelooven zelfs, dat zulke gronden niet zeer moeijelijk zouden te vinden zijn. Het is
eene bekende zaak, dat de Frankforters oostenrijkschgezind waren (en zijn) en dat
hunne stad ten allen tijde het brandpunt was, waarvan agitatie tegen Pruissen
uitging. Heeft de regerings-commissaris dat punt niet willen aanroeren? Het kan
zijn. Maar dan ware een ruw “Sic volo, sic jubeo” (“Ik verkies het zoo, en daarmede
uit”) een geschikter argument tot verdediging van de heffing der zes millioenen
geweest, dan het opgeven van redenen, die geene redenen zijn. Het opdringen van
syllogismen, welker valschheid een kind in het oog valt, is zeker een onhandig
middel om vertrouwen te wekken, en wij betwijfelen het zeer, of de beoogde
verbroedering tusschen de onlangs aangehechte deelen des pruissischen Staats
zal bevorderd worden door redeneringen als die, waarvan de regerings-commissaris
te Berlijn in de Frankfortsche aangelegenheid een voorbeeld heeft gegeven.’
- Men schrijft uit Mainz: ‘Overal bespeurt men een nieuw leven in onze militaire
betrekkingen. Onder de krachtige leiding van ons
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nieuw ministerie van Oorlog verdwijnen allengs vele zaken, die tot eene
nietsbeduidende en lastige vormdienst schijnen te behooren, en waarvan de
gewoonte onder vorige ministerien was ingeslopen. Nadat een groot aantal
zwarigheden uit den weg zijn geruimd, ziet men dezer dagen, onder anderen, vele
bevorderingen tegemoet; waardoor de geestdrift der officieren zeer wordt opgewekt.
Het schijnt de meening des nieuwen directeurs voor zaken van Oorlog te zijn, dat
het ministerie de troepen te vriend moet houden, en bovendien hoopt men het beste
van zijne eensgezindheid met onzen divisie-commandant, Prins Lodewijk. De reis
van dezen naar Berlijn en Coburg had ten doel, eene militaire conventie te sluiten,
waarbij schijnt vastgesteld te zijn, dat Hessen zich met zijne geheele divisie aan het
Noordduitsch-Verbond zal aansluiten. Daardoor zou eene scheiding worden verhoed
tusschen de hessische troepen en het ober-hessische contingent. - Te Mainz heeft
men onder de geëmployeerden der Ludwigs-baan eene bende dieven betrapt, en
hierdoor is algemeene opspraak verwekt. Het blijkt nu, dat er reeds sedert lang,
zoowel van passagiers als van de zoogenaamde spoedbestellingen, op groote
schaal en met verwonderlijke stoutmoedigheid, diefstallen gepleegd werden. De
hoofden dezer bende zijn de gebroeders Grünewald, die door bemiddeling hunner
drie zusters, waarvan twee te Mainz, en eene te Leipzig woonachtig waren, het
gestolene deden verkoopen. De jongste broeder bekent, in ééne maand te hebben
gestolen: een koffer met diverse goederen, waaronder ter waarde van 1000 fl. aan
tafelzilver; eene kist met brusselsche kant; een paket bankpapier, inhoudende 2300
fl.; een reiszak, enz.
- Volgens opgave van den Kölnischen-Anzeiger, zou de stad Keulen over het jaar
1865 496,598 th. aan staats-belasting, 411,279 th. aan stadsbelasting, en aldus
(gerekend op 120,000 inwoners) in het geheel slechts ruim 7 th. per hoofd opgebragt
hebben. Datzelfde blad beweert, dat Keulen in de kosten van den jongsten oorlog
127,815 th. heeft bijgedragen, waarvan echter 92,450 th. door den Staat zouden
vergoed zijn. Voor zoo ver men weet, hebben te Keulen twintig huisgezinnen door
o

dien oorlog hunnen verzorger verloren. De schuld der stad bedroeg op ult . December
1866, 2,178,095 th.
- Nabij Coblenz, en vooral op den Hunsrücken, vertoonden zich dezer dagen vele
wilde zwijnen. Er hadden drijfjagten op groote
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schaal plaats. Het wild zwom, tusschen de ijsschotsen door, de Moezel over.
sten

- Homburg is den 21
Januarij officieel in de pruissische Monarchie ingelijfd. Er
had op het voormalig-landgrafelijk slot eene groote bijeenkomst plaats, waar de
civile commissaris von Patow het koninklijk patent voorlas. Er werden aan- en
toespraken gehouden, en 's namiddags was er groot diner in de Kurzaal.
sten

- In de gemeente Huttorp zijn, op den 21
dezer, zes personen door eene
kruid-ontploffing derwijze gekwetst, dat zij in levensgevaar verkeeren.
- De Provincial-Correspondenz beweert, dat eene belangrijke verligting van
militaire-dienst te verwachten is, als gevolg van de organisatie des Noordduitschen
Verbonds, wijl de contingenten zullen worden berekend naar een matig vasttestellen
ste

bevolkings-cijfer en alle verpligte dienst zal ophouden met het 32 levensjaar. De
te leveren troepen en betalingen zullen (volgens dat blad) op de billijkste wijze over
alle Staten verdeeld worden.
- Men verneemt, dat nu ook de saksische regering honderd stukken geschut van
gietstaal in de bekende fabriek van den heer Krupp, te Essen, besteld heeft.
- Het beweren der Kreuz-Zeitung, en van andere ultra-conservative bladen, als
zou het in het plan der Regering liggen om in het noordduitsche Parlement een
zoogenaamd Vorstenhuis opterigten, wordt in kringen, die voor goed ingelicht
doorgaan, tegengesproken. Volgens bladen van laatstgemelde rigting, zou aan een
Vorstenhuis volstrekt niet gedacht worden, dewijl men vreest, dat de souvereiniteit
dier Vorsten daaronder lijden zou, en het juist een grondtrek is van de noordduitsche
Constitutie, de souvereiniteit dier Regenten niet meer dan hoog noodig is te
beperken.
- De sedert zoo langen tijd aanhangige zaak eener vaste brug over den Rijn bij
Dusseldorp is eindelijk beslist, en wel in dier voege, dat de brug zal worden gelegd
bij het dorp Hamm. De uitvoering is opgedragen aan de Bergsch-Marcksche
spoorwegmaatschappij.

[3 februari 1867
Brief van Tine aan Potgieter]
3 februari 1867
Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
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Manzoni: italiaans dichter en prozaist, geb. 1785, auteur van de wereldberoemde
historische roman J promessi sposi (1842) en als nationale figuur sinds 1860 senator.
Milaan 3 Februarij 1867
Waarde heer Potgieter,
Vergeef mij dat ik niet eerder uw vriendelijk schrijven beantwoorde, maar waarlijk
ik ben geen meester van mijn tijd. Van s'morgens 7 uur tot s'avonds 10 heb ik geen
half uur vrij en s'avonds na tien uur ben ik dood moe, ik neem nu een oogenblik
waar, dat ik bij toeval voor schrijven kan afzonderen.
Ontvang mijnen hartelijken dank voor de hulp die U mij toezend, U weet niet hoe
heerlijk mij dat te pas komt. Alles zou nu zoo goed gaan tot dat onze positie verbeterd
werd, want Dekker moet eenmaal réusseren, hij heeft me toegezegd dat hij zal
maken we weer zamen kunnen zijn, Dekker lijdt bitter dat hij ons moet missen, ik
was nu zoo vol moed en zelfs opgeruimd dat ik licht zag, en nu is mijne gezondheid
niet best, ik heb reeds vijf maal bloed opgegeven, toch heb ik nog niets van mijne
bezigheden en verpligtingen verzuimd, ik hield me vóór: Men kan wat men ernstig
wil en ik houd me dan ook nog staande maar Mevrouw Omboni werd ongerust over
mijne gezondheid en zij consulteerde een dokter, gister was het mijn uitgangsdag
(eens in de maand) en zie ik moest mij onderwerpen om de dokter te raadplegen
hij zei me dat ik groote zorg voor me gezondheid moest dragen en compleete rust,
verbeeld u in mijne positie: rust die van uur tot uur les geef en die een geheel ander
leven lijdt dan mijn hart noodig heeft, U weet niet welk een geestkracht ik noodig
heb om alles te doen wat ik doen moet. Och als men Dekker wilde helpen hoe
schoon zou dat zijn, als men hem geld gaf voor zijn werk maar dat hij er op rekenen
kon, hij zou werken hij wil zoo vurig ons lot verbeteren en ik zelve heb zulk eene
behoefte naar huisselijk geluk. Als ik me voorstel hoe gelukkig ik wezen zou om
weer allen zamen te zijn, en ik hoop ik hoop dat Dekker over eenige maanden zoo
veel gewerkt heeft dat hij geld heeft om weer bij elkaar te kunnen zijn. De kinderen
geven mij veel vreugde, de kleine Non spreekt Italiaansch met groote makkelijkheid
zij leert alles zo aardig, en Eduard doet ook zijn best, t' zijn beste kinderen, ik heb
zoo veel liefde van hun, zij zijn dan ook mijn vreugde. Ik geef aan één
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élève engelsche les waarvoor Nonni teekenen leert. Nonni leert nu alles wat ze
noodig heeft en nu moet ik angst hebben voor mijne gezondheid, dat is toch hard
vindt U niet? Als ik het nu maar tot augustus gaande kan houden, de dokter heeft
me uitdrukkelijk bevolen als ik weer bloed opgaf, volstrekt in bed te moeten blijven,
en tot nog toe gaf ik één uur daarna weer les. ik wil hopen dat de medecijnen die
ik nu gebruik mij goed zullen doen. Nu voel ik me vrij wel alléén eene groote moeheid
die veroorzaakt wordt dat het zenuw gestel geheel geschokt is. De brief die ik van
Dekker kreeg reeds eenige dagen geleden, deedt mij zoo goed, hij schreef me dat
hij en veine was en dat hij werken zou comme un nègre om ons weer bij zich te
hebben hij is zoo begaan met mijne gezondheid en ik durf hem bijna niets te zeggen
dat eenigsinds verontrustend is, want dat zou hem hinderen in zijn werk. ik schrijf
hem zoo gaarne iets goeds, waarom ik veel over de kinderen schrijf. zij geven altijd
stof tot vreugde.
Ik zend U hiernevens t' portret van Manzoni.
Ik dank U hartelijk voor uwe deelneming ten onzent, ik schrijf u dan ook geheel
zoo als het is. Als U door uwe invloed iets gedaan kon krijgen dat men Dekker hielp,
ik meen hem geld toezeggen voor t' geen hij werkt, t' is zoo hard dat een man met
zóó veel talent en poësie, door zijne landgenooten miskend wordt.
Ontvang nogmaals mijnen dank en geloof mij met achting en vriendschap
E H Douwes Dekker

[5 februari 1867
Van den Rijn (VII)]
5 februari 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dinsdagsche Haarlemsche Courant, no. 31.

Van den Rijn, 3 Februarij.
sten

Men verneemt uit Frankfort, dat aldaar op den 27
Januarij eene vergadering van
kiezers heeft plaats gehad, bijeengeroepen door de vertakking van het door Lasalle
gestichte arbeidersverbond. De politie heeft die bijeenkomst niet belemmerd, doch
had verboden, de uitnoodigingen daartoe op de hoeken der straten te doen
aanplakken. Het getal aanwezige arbeiders zal nagenoeg 300 à 350 personen
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bedragen hebben. Met eenparigheid van stemmen werd het op 27 November
jongstleden te Erfurt vastgestelde programma der sociaal-democratische partij voor
verbindend verklaard. Dat programma werd met vuur geprezen door den voorzitter
r

der vergadering d . Wehrpfennig, den voormaligen chef van het drukpersbureau in
Pruissen onder het ministerie Schwerin. Een Mainzer blad herinnert bij deze
gelegenheid aan zeker regtsgeding in Frankrijk, waarin de meesterknecht van eene
fabriek, welker werklieden teregtstonden wegens het deelnemen aan een geheim
genootschap. voor het geregt verklaarde, dat hij alle moeite had gedaan om zijne
ondergeschikten aftehouden van dusdanige vereenigingen, ‘omdat (zeide hij) werken,
mijns inziens, de beste politiek voor den handwerksman is.’ De Mainzer-courant
voegt hierbij: ‘Juist, arbeid! Niet slaafsche mechanische arbeid, die den mensch
verlaagt, maar intelligente werkzaamheid, die het verstand scherpt; het lot verbetert;
de toekomst verzekert, het gemoed veredelt. Wij ontkennen geenszins, dat het lot
van den werkman vaak treurig is; ook niet, dat de schuld daarvan, voor een deel,
moet gezocht worden in onbillijke verdeeling van winst tusschen arbeid en kapitaal;
maar wij beweren, dat de mingunstige omstandigheden, waarin de werkman veelal
verkeert, grootendeels zijn te wijten aan hem zelven. De levenswijze is dikwijls
slordig, onhuishoudelijk, en de bekwaamheid laat bijna altijd veel te wenschen over.
Wij kennen weinig werklieden, die, wat kennis, beroepsijver, ontwikkeling en
naauwgezetheid aangaat, zouden verdienen baas te zijn. Wel komt dikwijls het
omgekeerde voor, dat wij bazen ontmoeten, die eigenlijk knecht hadden behooren
te blijven. Maar dit wettigt het geschreeuw om lotsverbetering niet. Laat de werkman
zich toeleggen op het uitwisschen van sommige verkeerdheden, die hem aankleven,
dan zullen wij de eersten zijn, die aandringen op verbetering van zijnen toestand.
En zelfs gelooven wij, dat er alsdan geene behoefte meer zal zijn aan voorspraak;
de verdienste zal hare eigene kroon weten te veroveren.’
- Uit het Nassausche wordt gemeld, dat de beweging over de verkiezingen voor
het noordduitsche Parlement hoe langer hoe meer toeneemt in uitgebreidheid en...
verwarring. De strijd tusschen allerlei schakeringen van liberalismus is zóó groot;
het getal splitsingen neemt zóó toe; de deelen worden door dit alles zóó onbeduidend
klein, dat men inderdaad aan de zege begint te gelooven van een
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conservativen candidaat, indien een zoodanige de vaan der Regering verkoos
uittesteken. Tot nog toe weet men niet, wie die taak op zich nemen zou, en het is
te voorzien, dat menig regeringsgezind persoon van eenigen naam zeer ongaarne
zich wil leenen tot het behalen van een triomf, die, wel beschouwd, geenszins het
product zou zijn eener achtenswaardige meerderheid, maar eenvoudig van de
verbrokkeling der tegenpartij.
- De maatregelen tot beteugeling van de veeziekte worden met groote strengheid
toegepast. Vooral wordt acht gegeven op afsluiting der Rijnprovincien van Nederland.
Er is nu vastgesteld, dat elke overschrijding der grens, behalve op de aangewezen
punten, met een jaar gevangenis zal gestraft worden.
- De commissie uit de Eerste Kamer te Berlijn, aan welke was opgedragen het
onderzoek der kwestie over de aan de noordduitsche Parlementsleden toetekennen
daggelden, heeft dienaangaande eene afwijzende conclusie uitgebragt. In geval
ten slotte mogt worden bepaald, dat bedoelde Afgevaardigden hun mandaat zullen
moeten vervullen zonder daarvoor geldelijk beloond of schadeloosgesteld te worden,
verwacht men op vele plaatsen, dat de kiezers zelven de daartoe noodige gelden
zullen bijeenbrengen. ‘De overal heerschende fout (zegt de Mainzer-Beobachter),
dat Parlementsleden hun district, en niet de algemeene zaak vertegenwoordigen,
zou door deze nieuwigheid niet verbeterd worden. Wij zien niet in, welk nut het
hebben kan, de personen die het volk zouden behooren te vertegenwoordigen, tot
loontrekkende dienaars te maken van eenige raddraaijers. Zamenwerking ten
algemeenen beste is van eene aldus bijeengebragte vergadering niet te verwachten.
Integendeel, zulk eene Vertegenwoordiging des lands doet eer denken aan een
engelsch cricket-match, of erger nog, aan eene bokspartij, waartoe eenige dorpen,
hoovaardig op hunne kampioenen, elkander hebben uitgedaagd. Wij zien den dag
aanbreken, dat candidaten elkander den voet zullen ligten door het aanbod om de
zaak voor eenige thalers minder aftedoen; en ten slotte zal de Vertegenwoordiging
des volks aan den minst eischende of aan den meestbiedende worden uitbesteed.’
- Te Elberfeld heeft men in eene restauratie een man gearresteerd, die betrapt
was op het uitgeven van valsche thalers. Men vond hem in het bezit van eenige
werktuigen, waarmede hij de vervalsching, of het maken van valsch geld, scheen
gepleegd te hebben.
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- Volgens statistieke opgaven, heeft de cholera in de stad Keulen, over het jaar
1866, 247 offers geëischt. De ziekte brak uit in de maand Julij, en tastte in die maand
91 personen aan. Zij steeg in September tot 121, in October tot 217 lijders, maar
nam in November en December snel af; zoodat men haar op het oogenblik als
geweken kan beschouwen.
- De Kölnische Anzeiger wijdt uit in lof over de mildheid en den geest van
vooruitgang, die, volgens haar, dóorstraalt in zekeren maatregel van het stadsbestuur
te Erkrath, waarbij (tegen intrekking van schoolgeld en betaling van 1 grosche voor
schrijfbehoeften in de maand) aan den onderwijzer aldaar een vast inkomen van
300 th. 's jaars is toegekend.
- Er loopt een gerucht, dat de Koning van Saksen ijverig in de weer is om eene
verzoening tusschen de Hoven van Berlijn en Weenen te bewerken.
- Men houdt zich in het publiek bezig met het uitvorschen der oorzaken van het
de

aan den generaal von Manteuffel verleende ontslag als commandant van het 9
leger-corps (Sleeswijk-Holstein). Wel is waar blijft hij zijnen rang als
generaal-adjudant des Konings behouden, doch, daar deze betrekking door de
verwijdering des generaals van Berlijn hem geene gelegenheid biedt tot
staatkundigen invloed, blijven sommigen beweren, dat zijn ontslag het karakter
eener soort van ongenade in zich sluit. Men wil dit in verband brengen met de
verdeeling der bekende gratificatien, waarbij Manteuffels naam niet voorgekomen
is.

[8 februari 1867
Brief van Multatuli aan Tine]
8 februari 1867
Brief van Multatuli aan Tine. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
Willème, Mitkiwicz: de brusselse huisheer en de brusselse fotograaf, aan wie
Multatuli grote bedragen schuldig was.
Keulen 8 februari 1867 's avends
lieve beste tine, beste meid! Dat ik lang niet schreef heeft z'n oorzaken (die straks
volgen). Ik heb hier in Keulen je brief poste restante gekregen. Myn adres is nu:
Komödienstrasse 14.b Cologne
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Dat is NB al myn tweede verblyf hier. Ik ben eigenlyk aan 't zwerven geweest. (Maar
nu goed, heel goed, en ik hoop goed te werken). Myn laaste brief was nog van
Coblenz. Ik had toen hoop om vandaar op den 15 Jan. te vertrekken en door hulp
van Van Helden (en een maand voorschot van den Haarl. Courant) genoeg te
hebben om dáár aftebetalen en hier een kamer te huren en vooruit te betalen, zooals
men vordert van een vreemdeling die niet veel bagage heeft. Ook was 't plan dat
Mimi apart eene gelegenheid zou zoeken om zich dan beter te kunnen vertoonen
en iets te zoeken. Maar al die plannen waren krap aan. Alles moest precies vlot
gaan anders zouden wy te kort komen. Op den 15 kwam er van v. Helden geen
geld. Dus wachten, en de kamer te Cobl. prolongeren per dag. Eindelyk kwam het
geld, maar er was reeds meer te betalen. We zouden met de boot gaan, die
goedkoop is. (Ik had me een schryftafel aangeschaft en die kost met de boot niets)
Jawel. Juist had het zoo gevroren dat de boot niet voer. Dus spoor. Aan de station
hoorden wy dat er geen 3e kl. ging. Dus 2e! En myn schryftafel kon niet meê als
passagiersgoed. ‘Meubelen’ heette het (waarom weet ik niet) moesten apart
verzonden worden. Dus weêr aparte kosten. En ook in Keulen apart kruiersloon. Er
was reeds lang geen spraak van 2 aparte woningen te kunnen huren en te betalen,
dus één woning gezocht. Den eersten dag niet gevonden. We moesten dus in een
logement, en daar was in 1½ dag 't weinige verteerd waarmee wy anders de kamer
zouden betaald hebben. Eindelyk vonden en huurden wy een 1½ kamer, in de hoop
dat de man niet terstond geld zou vragen. Dat was mis gerekend. Het lot wilde dat
wy een huisheer troffen zoo grof en plomp als ik ooit gezien had. Hij stuurde de
policie op my af. Ik had geen pas (wat ook anders tegenwoordig niet noodig is, als
men zich maar met andere papieren kan legitimeren). Nu ik had stukken genoeg
by my, maar de Commissaris van Pol, opgestookt waarschynlyk door den huisheer
wou ze niet eens inzien, en riep maar al om een pas. Kortom ik had bittere ellendige
dagen; en vooral omdat ik niet werken kon waarop juist al myn hoop gebaseerd
was om alles in orde te brengen en jou te verlossen. Verbeelje dat ik dagen lang
geweest ben zonder een penning. De briefbesteller weigerde myn couranten
(haarlemmer) aftegeven die wel gefrankeerd waren tot Coblenz, maar niet van Cobl.
naar Keulen terug. Mimi hield zich flink en dapper (dat deed ze altyd als 't heel erg
was). Ik was verdrietiger maar
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dat heeft een goede reden. Ik ben verdrietig èn om de zaken zelf, èn omdat het my
verlamt. Ook blyft het nòg waar dat ik, als ik van Coblenz te Keulen aankomende,
my terstond tot werken had kunnen zetten, nu reeds zooveel vellen zou hebben
afgemaakt, dat ik een heel eind verder was. En 't is nog niet de tyd van zulk tobben
alleen die ik verloor. De réactie daarna maakt me nog lam en zonder élan. Maar
zie, van Helden die zeer lief en hartelyk is heeft zich ingespannen om het verzuim
te herstellen, zóó dat ik royaal die gemeene kamer heb kunnen verlaten, op myn
gemak een andere zoeken (waar ik nu heerlyk zit, ik hoop hier veel uitterigten). Wy
hebben een hanglampje gekocht boven myn schryftafel, een klokje (van 3¼ thaler)
(Je weet dat ik geen horlogie heb) wat potten en pannen, een maand vooruit betaald,
kortom allerlei dingen die in vergelyk met vroeger een weelde van rust aanbieden,
en nog eens nu hoop ik indedaad te kunnen werken.
Myn brochure tegen Bosscha is af (o al lang, maar 't drukken ging langzaam). Jy
moet 2 Exempl ontvangen, een voor jou, een voor Stefanie. Ik denk dat van Helden
ze over 3, 4 dagen zal kunnen verzenden. Ik heb hem je adres opgegeven. Ik hoop
en denk dat het je amuseren zal. Ik vind hem flink geschreven, heel vlug en vol. Je
had zoo lang niet van me gelezen! Heb je onlangs die haarl: Ct ontvangen? Die nieuwsberigtjes van den Rijn zijn
dáárom lastig wyl ze zoo vervelend zyn. Die Ct kan alleen drooge feiten gebruiken.
Ik mag er niets van my in doen. Als ik wat ideen wil binnensmokkelen zeg ik: men
leest in de Mainzer-Beobachter... (NB een blad dat niet bestaat.En ik heb een uitnoodiging gekregen één (of als 't bevalt 2-) maal te spreken in
den Cercle artistique, litteraire et scientifique te Antwerpen, voor fr 200 de avend.
Na eenig beraad (Willème, Mitkiwicz!) heb ik aangenomen omdat ik weer geld noodig
had, en van van Helden op het oogenblik niet meer durf vragen, Wèl als ik hem
eerst een vel of 10 druks zal gezonden hebben. Maar die heb ik nog niet, door dat
getob van de laatste weken. Nu hoop ik dat te boven te zyn en dan... vooruit! Als ik
nu een beetje kalmte houd, waarop de kans is, zal ik gauw v. Helden zyn voorschot
afdoen en dan met f40 pr blad gaat het spoedig vooruit, zoodat ik er by blyf dat ik
je zal kunnen verlossen en weer met je zyn en met de kinderen. Ik ben dus
betrekkelyk opgeruimd. Tracht het ook te wezen en hoop op uitkomst. Jou zyn daar
drukt me vreesselyk!
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Ik had eigenlyk gehoopt op een 2e brief van je hier in Keulen. Nu zul je zeker weer
schryven. Ik denk dat je myn adres wachtte. Nu heb je 't.Al dien tyd dat ik zoo rondsukkelde, schreef ik je niet. Ik begin nu wat tot bedaren
te komen na al 't gewurm, schoon ik nog moeite heb met de policie die absoluut
een pas wil. Ik heb er om geschreven aan den Minister van B.L Zaken, maar de
lompert heeft niet geantwoord. Zulke nonsense dingen zyn vervelend en agitant. Ik
zal voortaan zorg dragen altyd een pas te hebben, want al hoeft het niet volgens
de tractaten, als de policie er op aandringt is 't verdrietig er geen te hebben. Gelukkig
heb ik nu te doen met een andere Commissaris dan in de buurt van die eerste
kamer. Maar toch is 't vervelend.
Ik verzend dezen van avend niet, omdat ik juist geen zegeltjes heb. Je zegt wel:
frankeer niet’ maar ik weet niet hoe je dat schippert met je 5 franc smaands! Arme
beste tine! Nu ik hoop op beterschap. Als ik die Antwerpensche lezing doe (ik reken
maar op één) dan ben ik op 't oogenblik geheel vlot en hoop gauw wat aftewerken,
zoodat ik met gerustheid over van Helden kan disponeren.
Verbeelje die d'Ablaing! Hy vordert voor 't regt om myn werken uittegeven (Ideen,
Minnebrieven, Vry arbeid & Herdrukken) f5000! N.B na er reeds zooveel op
gewonnen te hebben. Hoe rymt dat met z'n afrekeningen met my? En met het
aanhouden van myn armoedig boêltje dat daar is blyven staan? v Helden wou
namelyk alles van hem koopen, maar die som is ongehoord, nadat er reeds zooveel
verkocht is. 't debiet moet haast uitgeput zyn. Voor my is 't vereerend, maar 't bewyst
hoe slecht d'Ablaing my behandeld heeft, als hy nu, na reeds zooveel van myn
geschryfte hebben verkocht, nog f5000 vraagt voor 't kopy regt! En dan myn boeken
&c (Kassian daarby is ook jou geslachtsboom) aantehouden voor schuld van
kamerhuur, rekening by de Office de publicité, en geleverde bloemlezingen (myn
eigen werk) die ik ten geschenke gaf om de zaak (myn ander geschryf) te
verspreiden! Weet je wat verdrietig is, ik vind nergens myn maçonnieke papieren. Zyn die in
Brussel gebleven? Zyn ze te Amsterdam? Dit is zeker, hier heb ik ze niet. Mimi
meent ze in Amsterdam gezien te hebben, en dat ze dus niet in Brussel zyn. Als
dat zoo is hoop ik dat ze voor den dag komen, zoodra ik 't goed by d'Ablaing lossen
kan.-
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't zal me een heerlyk feest wezen zoodra ik je wat zenden kan. Tot nogtoe had ik
altyd alles noodig om 't hoofd boven water te houden. Maar ik hoop weldra beter.
Ik heb zoo'n goede kamer. Kus de lieve kinderen.

[8 februari 1867
Brief van Multatuli aan De Geyter]
*8 februari 1867
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand. (M.M.)
De woorden van de politie-commissaris, hieronder cursief gedrukt, staan in gotisch
schrift.
Keulen 8 februari 1867.
Waarde Heer de Geyter! Het is waarlyk myne schuld niet dat ik op uwen minzamen
brief van 20 Januari tot nog toe geen ander antwoord gaf, dan dat ik nog niet
antwoorden kon. Ik was aan 't zwerven. Holland is me onverdragelyk. Ik was in
Coblentz, en hield my bezig met... ja, met wat? Met denken. Ik moet erkennen dat
ik dit in zekeren zin voor een ziekelyke bezigheid houd, en geloof sedert eenigen
tyd, want vroeger meende ik anders, dat men niet zuiver denkt zonder tevens
anderen arbeid daarby te verrigten. Wat ik vroeger denken noemde, schynt wel
eens dwalen geweest te zyn. Toch schyn ik daarvan eenige bewustheid gehad te
hebben waar ik my zelf en anderen zoo aanprees zich bezig te houden met wiskunde.
Maar veel geneesheeren, of wie zich daarvoor uitgeven, zyn zelf ziek aan 't euvel
dat zy voorgeven te kunnen genezen. Hoe 't zy, ik voelde dat ik werken moest. Maar
zooals ik u in myn vorigen reeds schreef, om geregeld te arbeiden, zóó dat het
denkvermogen zyn weg kunne gaan is zekere orde noodig, zekere vastheid in de
omgeving. Daar myn arbeid nu, helaas, in schryven bestaat (liever maakte ik
schoenen, want myn geschryf wondt me) wilde ik wat nader aan de pers zyn, en
wou naar Keulen. Ik berekende op den zoo of zooveelsten daartoe eenig geld noodig
te hebben, zoowel om in Coblenz te betalen als om hier een verblyfje te huren waar
ik me eens rustig zou neêrzetten. Nu, dat geld kwam niet op zyn tyd (een
onwillekeurig verzuim van myn uitgever, die een beste kerel is). Ik wilde niet te
spoedig reclameren en wachtte tot den laatsten dag. Myn kamer was verhuurd. Ik
moest in een hotel. Toen eindelyk 't verwachtte geld kwam, had ik genoeg om hier
te komen, maar niet om hier een
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kamer vooruit te betalen, zooals men vordert van een vreemdeling wiens bagage
niet zeer sterk getuigt van welvaart. Toch huurde ik een kamer... Terstond aan 't
werk, dacht ik. De huisheer zal zien dat ik een fatsoenlyk man ben, my 10, 12 dagen
rust laten, in dien tyd lever ik wat aan van Helden (myn uitgever) zoodat ik gevoegelyk
om nieuw geld vragen kan &c.
Maar zie, ik had misgerekend, Myn hospes was byzonder lastig, reeds den
tweeden dag. Hy was grof en dat maakte my zenuwachtig. Ook weigerde hy
steenkolen te geven. ('t Was koud. Nu zou 't er minder op aankomen).
Maar 't ergste was dat hy my gedurig de policie op den hals schoof. Men vorderde
een pas. Ik zei dat dit niet van onzen tyd was, en toonde een hoop stukken waaruit
iemand die ze had verkiezen te lezen had kunnen zien dat ik eervol ontslagen O.I.
ambtenaar geweest, en nu (god betere 't want ik houd er niet van) schryver was Dat was alles - zei de policiekommissaris der Herr sollte einen richtigen Pass haben,
sonst...
Och, ik was zoo verdrietig! En hoe storend werkt zoo'n getob op de gedachten!
In zoo'n stemming kwam uw lieve brief. Ik herkende uwe hand op 't adres, maar
kon de ééne grosche niet betalen die daarop als terug van Coblentz verschuldigd
was en de besteller nam hem weêr mede. Toch ontving ik hem den volgenden dag,
ik weet niet aan wien ik dat crediet te danken had.Zoo'n relaas verveelt my. Maar ik was het u schuldig, om my te verantwoorden
over myn kort schryven van onlangs en myn uitstellen van dezen brief.
Ik heb de zwarigheden overwonnen, en woon nu op een goede kamer met wat
rust in 't verschiet, een rust die ik hoop te besteden aan veel werk. Een brochure,
waaraan ik reeds in Coblentz was begonnen (juist het lastige van 't heen- en
weerzenden der proeven dreef me nader aan de grenzen) nu, dat stukje is af. Ik
verzocht myn uitgever u daarvan een Ex. te zenden. Maar veel byzonders is 't niet.
Eigentlyk niet veel meer dan een philippica tegen Nederlandsche verrotting, een
oud en vervelend thema. Ja, men zou 't ook kunnen noemen een ‘betoog hoe men
uit walg van parlementarisme monarchaal wordt.’ Waarlyk ik loop niet hoog met
koningen! En al ware dit zoo, dan nog zou ik niet spoedig partytrekken voor koninkjes
uit het liederlyk, uit het dom en wurmstekig huis van Oranje! (O, flinke Belgen van
1830!)
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Maar... de ellendigste koning staat myns inziens hooger dan 't valsch Republicanisme
dat in Holland regeert. Dat roepen van Leve de koning! waarmee ik myn stukje
besluit heet eigenlyk: dood aan de rest, 't is een pis aller.
o

Ik heb van Helden verzocht hem een Ex. te zenden. Maar: 1 Ik gis dat men 't
o

o

onderscheppen zal. 2 Dat hy 't niet zou lezen, ook al kreeg hy 't in handen. 3 Dat
i - 't niet begrypen zou ook al las hy het. Is 't niet treurig dat men door den ellendigen
toestand van de rest, een koning wien men aldus meent te moeten beoordeelen,
meer gezag moet toewenschen? En toch is dit zoo. Holland is - niet zooals men
vaak zegt: onryp, maar - ongeschikt voor 't vertegenwoordigend stelsel.
Onryp zyn, nog niet ryp zyn, veronderstelt de mogelykheid van ryp worden. Die
bestaat in Noord-Nederland niet. Ik zoek naar de oorzaak en meen die te vinden in
de onzedelykheid der kapitaals-vorming. Holland arbeidt niet, het speculeert, het
dobbelt. Hieraan kan 99/100 der bevolking, uit gebrek aan middelen, geen deel
nemen. Die 99/100 staan achter de spelers als lakeien in de zaal te Homburg, en
wachten met lakeiachtige onderdanigheid of er iets afvalt van de winst. Dit vernedert.
Arbeid (in anderen zin dan 't oprapen van de toe gesmeten guldens) voortbrengende,
scheppende arbeid zou veredelen, aanspraak en geschiktheid geven tot
meeoordeelen. (Ik voel dit aan myzelf, hoeveel trotscher, flinker ik gestemd ben
wanneer ik werk, dan als ik mymerend ronddool.) In Holland is elke ryke: patroon
(o, niet in Romeinschen zin, neen, in gemeen-duitschen zin: Herrschaft); elke arme
is knecht, bediende, afhangeling, cliënt. En dit laatste alweer niet in Rom: zin, want
de cliënt had aanspraak op bescherming.
De bespottelyke hoogmoed van wie iets bezitten, de verachtelyke laagheid der
armen is in Holland oorzaak van de algemeene dégradatie. Het komt den arme niet
in de gedachten dat hy andere regten heeft dan de welwillendheid van zyn heer
(dat is van den man die hem voor 'n tydje huurt). De hollandsche arme is geen
burger. Er is een groote crisis noodig om dit te veranderen.
Een gezamelyk ondergane schipbreuk zal de ryke passagiers en de arme matrozen
tot elkander brengen. Maar zal het nieuwe schip varen onder denzelfden vlag? Dat
is de vraag.
Door Frankryks (of Napoléons?) lafhartigheid, door de verdeeld-
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heid van Duitsland, is Pruisen stout geworden. Het moet vooruit, want stilstand is
onmogelyk. En als er eindelyk een Europische beroering komt, zal 't bedorven
Holland by den eersten stoot ondergaan.
Wanneer 't tot heil strekt van de mensheid, zeg ik er amen op! Toch moet ik
erkennen dat het my grieven zou Duitschers in den Haag te zien.En nu, de zaak van uwen Cercle! Gy vraagt of het bestuur my officieel kan
uitnoodigen? Hoor eens, dat officieele hoeft immers niet. Ik zal uwen brief maar als
zoodanig aannemen, en ik zeg ja! Ik zal zorgen te Antwerpen te zyn om daar een
voordragt te houden, op den dag dien het Bestuur bepaalt. Maar wel wenschte ik
zoo spoedig mogelyk. Ik weet het niet gaarne te lang vooruit, wyl het my dan agiteert.
Het allerliefst (en 't minst slecht) spreek ik geheel onverwacht. Maken, fabriceren
kan ik niets. Toch ben ik bevreesd dat de betaling te hoog is. Och dit is geen
nederigheid. Ik ben niet nederig. Zie, 't zou kunnen wezen dat ik, in zekere stemming,
duizenden te weinig vinden zou. Dat is dus veeleer hoovaardig, niet waar. Maar
even zeker vind ik my zelf geen drie franc op een avond waard, als de geest niet
getuigt. Ik hoop hart te putten uit uw brief, (de eenige liefelykheid die me in langen
tyd te beurt viel) en ik zal spreken naar dien indruk, hoop ik.
Beschik gy dus over den dag van myne komst, ik zal voldoen aan wat gy namens
my afspreekt. Godsdienst en politiek myden, ja, ja, ik begryp dit wel. Ik ken die
artikels in de Reglementen. Ook de vrymetselaars hebben zoo'n bepaling! Och, of
't mogelyk ware iets aanteraken, zonder tegelyker tyd alles aanteroeren! Alles grenst
aan elkander, alles raakt elkaêr, alles gelykt elkaêr, alles is in alles!
Maar... Maar - een hinkend paard komt achteraan. Ik heb geen geld, en mag aan
van Helden niet meer vragen. Schikt het u of den Cercle my fr. 100 te zenden? Doe
het dan en reken er op dat ik op den dag dien gy bepaald hebt, daar zal zyn.
En nog een verzoek: ik hoop dat ge 't niet al te vreemd zult vinden, ik wilde gaarne,
buiten U, geen kennissen maken vóór ik myn speech heb gehouden. Daarna gaarne!
Maar ik sluit me graag een halven dag op voor ik spreek, anders is 't zeker niet
goed.
Ik zal naar Antwerpen komen met gemengde aandoening. Ik ben dankbaar voor
de sympathie, maar voel vrees haar niet te regtvaar-
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digen. Toch zal ik myn best doen.
Wees zeer hartelyk gegroet van uw liefhebbenden
Douwes Dekker.
adres Komödienstrasse 14b
Cöln

[8 februari 1867
Van den Rijn (VIII)]
8 februari 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 34.

Van den Rijn, 5 Februarij.
Het getal militairen, die door de tot het Noordduitsch-Verbond behoorende Staten
bij pruissische brigaden zullen worden ingedeeld, schijnt nu vastgesteld te zijn op
34 bataillons infanterie en jagers (18,156 man) en 12 escadrons kavallerie (1782
man). Hiervan leveren: Mecklenburg-Schwerin 5 bataillons inf. en 4 escadrons kav.;
Oldenburg 3 bataillons en 4 escadrons; Brunswijk 3 bataillons en 4 escadrons;
Weimar 3 bataillons; Anhalt 3 bat.; de Hanzesteden 3 bat.; Coburg 2 bat.; Altenburg
2 bat.; Meiningen 2 bat.; Lippe 2 bat.; Mecklenburg-Strelitz 1 bat.; Hessen 1 bat.;
Waldeck 1 bat.; Sondershausen 1 bat.; Rudolstadt 1 bat., en Reuss 1 bat. De inlijving
van de bij enkele dezer troepen behoorende pionniers en kanonniers heeft tot nog
toe niet plaats gehad.
- De luit.-generaal von Manstein, die den generaal von Manteuffel zal vervangen
als militairen gouverneur van Sleeswijk, is van Berlijn naar zijne nieuwe standplaats
vertrokken.
- Prins Karel van Beijeren heeft, naar men zegt, om redenen van gezondheid zijn
ontslag genomen als lid van den beijerschen Senaat.
- De centrale commissie van het Binnenlandsche Zendelinggenootschap (innere
Mission) houdt zich bezig met het ontwerpen eener petitie aan het noordduitsche
Parlement, strekkende tot afschaffing der speelbanken.
- De Bank te Dortmund heeft hare balans over het afgeloopen jaar overgelegd.
Die inrigting heeft in 1866 7060 wissels gedisconteerd, ten bedrage van 531,495
th. De ontvangsten waren 737,481 th.; de uitgaven 711,824 th.; op 31 December
waren in kas 121,606 th. Van de behaalde winsten werd den deelhebbers een
dividend van 10 pc. uitbetaald.
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- De te Elberfeld ontdekte valsche thalerstukken moeten zeer kunstig vervaardigd
zijn, dewijl zij, niet alleen op het gezigt, maar zelfs aan den klank moeijelijk van
echte te onderscheiden zijn. De tot nog toe ontdekte dragen de jaartallen 1785 en
1786.
- De Landhuishoudkundige Vereeniging te Keulen heeft dezer dagen eene
vergadering gehouden, waarin de dienstboden- of arbeiders-kwestie behandeld
geworden is. Aanleiding hiertoe was gevonden in de steeds toenemende klagten
van landbouwers en economen, dat het verkrijgen van boerenknechts hoe langer
hoe moeijelijker werd. Algemeen werd erkend, dat ééne der hoofdoorzaken hiervan
gelegen was in het onvoldoende van het loon; vooral, indien men dit vergeleek met
de betaling aan fabrieksarbeiders. Een boerenknecht, namelijk, ontvangt, boven
kost en inwoning, 70 à 80 th. 's jaars, of wel (indien bedongen is, dat hij zich zelven
onderhoudt) 16 groschen (96 cents ned.) daags. De fabriek-arbeider kan 18 à 25,
ja somtijds zelfs 28 groschen daags bedingen, en geniet bovendien meer vrijheid:
hetwelk, vooral voor jonge lieden, zeer aanlokkelijk is. Hiertegenover staat echter
(volgens eenige sprekers op die bijeenkomst), dat de toekomst van den
fabrieks-arbeider veel treuriger is dan die van den landman, zoowel wat zijne
zedelijkheid, als wat zijnen ligchamelijken toestand aangaat. Op het land ontwikkelt
zich de jongeling tot volkomen gezondheid, en kan gewoonlijk, in tijden van
tegenspoed, staat maken op bescherming en hulp van zijnen meester; terwijl de
werklieden in groote industriële ondernemingen, veelal, reeds zeer jong ziekelijk
worden, en door hunne patroons worden beschouwd als onbezielde werktuigen.
Men besloot alzoo, middelen te beramen om vele ouders met deze uitkomsten der
statistiek bekend te maken, opdat zij hunnen invloed zouden gebruiken om hunne
kinderen bij den landbouw te plaatsen. Eenige grondeigenaren deelden de opmerking
mede, dat het beter is, de boerenknechts als daglooners in dienst te nemen, en
hun, buiten den werktijd, volle vrijheid te laten, dan hen in huis en in den kost te
nemen. Vooral gehuwde arbeiders hadden gaarne hunne eigene huishouding, en
kwamen natuurlijk met 17 groschen beter toe, dan indien zij een gedeelte van hun
loon voor een eigen huishouden moesten afzonderen. Van eene andere zijde werd
beweerd, dat men in den aanvang des jaars lager loon behoorde te betalen, en
gedurende den zomer de betaling verhoogen moest. Ook werd aanbe-
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volen, de betaling voorwaardelijk te maken, en het bedrag te doen afhangen van
den ijver der betrokkenen. Eenstemmig was men van oordeel, dat de toestand der
landhuishoudkundige ondernemingen geene verhooging van loon toeliet, en dat
(naast concurrentie der fabrieken) de verpligte driejarige diensttijd allernadeeligst
influenceerde op de werkkracht van den landbouw. De landjeugd immers (aldus
redeneerde men) wordt het zwaarst door de wet op de krijgsdienst getroffen, daar
zij een veel geringer aantal vrijstellingen wegens ligchaamsgebreken geniet.
- Men verneemt, dat de pruissische commissie voor de groote tentoonstelling te
Parijs voornemens is, het model van eene complete dorpsschool derwaarts te
zenden. Er zou reeds last gegeven zijn, op dusdanige scholen door de leerlingen
een en ander te doen vervaardigen, dat gelegenheid geven zou, over die inrigtingen
een oordeel te vellen. Deze voorwerpen zouden bestaan in een schoonschrift, een
dicté, een opstel, en de schriftelijk beredeneerde oplossing van een rekenkunstig
vraagstuk. De Mainzer-Beobachter, dit mededeelende, vraagt: ‘hoe men het zal
aanleggen om den toeschouwers de gegronde zekerheid te geven, dat dit werk van
scholieren, en niet van hunne leermeesters, is?’
- Op eene interpellatie van de Afgevaardigden Kratz en Kleinsorgen, heeft de
minister von Mühler in de Kamer te Berlijn verklaard, dat, naar zijne meening, de
schadevergoeding voor runderen, die op hoog bevel moesten worden afgemaakt,
geheel en al in de termen viel van de wetten op de onteigening ten algemeenen
nutte. Het schijnt evenwel nog niet geheel beslist te zijn, hoe in de bedoelde gevallen
zal worden gehandeld en (volgens sommigen) kan de wet op onteigening reeds
daarom niet volkomen van toepassing zijn, wijl de daarbij bedoelde
schadeloosstellingen terstond, en tegelijk met de onteigening zelve, worden uitbetaald
na vooraf te zijn vastgesteld, terwijl de landman eerst geruimen tijd na het afmaken
van zijn vee de daarvoor door eene regtbank te bepalen vergoeding ontvangen zou.
- Te Keulen heeft in den Gürzenich eene vergadering plaats gevonden van
vertegenwoordigers der zoogenaamde arbeiders-partij, waarbij niet minder dan
2000 personen tegenwoordig waren. De voorzitter (de heer Muschard) viel hevig
uit tegen de ‘oud-liberalen’ en de ‘vooruitgangspartij’, en drong aan op de keuze
van den heer
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Rittinghausen, als Afgevaardigde in het noordduitsche Parlement. Deze persoon
was, volgens den spreker, de eenige ware Vertegenwoordiger des volks, dat toch
voor het grootste gedeelte uit arbeiders bestond. ‘De andere partijen (ging hij voort)
willen het volk alleen gebruiken tot het opbrengen van belastingen, en het winnen
van veldslagen. Het maken van wetten behouden zij zich zelven voor, en den
werkman blijft het ten slotte vrij, de plaats te kiezen, waar hij van honger wil
omkomen. De heer Rittinghausen heeft in 1846 de regten der sleeswijk-holsteinsche
bevolking tegen Denemarken verdedigd, en, later in Frankrijk opgetreden als
vertegenwoordiger van den vierden stand, grooten bijval verworven; zoodat hij met
regt als de geschiktste candidaat der democratie kan worden aanbevolen.’ De heer
Naumann (een handwerksman) drong aan op de keuze van den heer Bürgers, en
hij verdedigde de vooruitgangspartij. Vooral bestreed hij de door de socialisten
gevorderde hulp van staatswege, wijl, volgens hem, de meeste kracht in eigene
ontwikkeling en inspanning moest gezocht worden. Hierin vond hij echter veel
tegenspraak. Zekere heer Schopp beweerde, dat men de hulp van den Staat niet
ontberen kon, en daarop minstens even veel regt had als bijv. kapitalisten, die bij
groote ondernemingen zich den waarborg der rente door den Staat wisten te
verschaffen, en op die wijze hunne zakken vulden. Het lid Hellwitz waarschuwde
tegen de verkeerdheid, die liggen zou in het streven naar privilegien voor zich zelven,
nadat men zich vereenigd had om de voorregten van anderen te bestrijden. Nog
vele andere sprekers namen het woord, waaronder ook de twee candidaten
Rittinghausen en Bürgers. De stemming scheen ten voordeele van den eerste te
zijn, en men verwacht, dat zijne candidatuur zeer ernstig zal worden doorgedreven.

[11 februari 1867
Brief van d'Ablaing aan Van Gelder Zonen]
11 februari 1867
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Van Gelder Zonen. (Kopieboek 3,
blz. 91. M.M.)
ij

vK: 11 Feb 1867.
M.
Gelijk ik gevreesd had zal het mij den 15 a.s. niet mogelijk zijn de promesse op
dien datum die u van mij verlangd hebt, te voldoen. Ik heb in het Nieuwsblad het
kopijrecht en den voorraad der werken van
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Multatuli te koop aangeboden, in de verwachting op die wijs ruimer bij kas te worden,
doch te vergeefs, niemand heeft een bod gedaan. Ik zie mij dus genoodzaakt u
beleefdelijk te verzoeken te intervenieren, en mij uitstel van betaling te verleenen
o

tot Ult April, wanneer ik de zekerheid heb in staat te zijn het restant mijner schuld
over 1865 aan te zuiveren.
Ik heb de eer mij na beleefde groete te noemen -

[12 februari 1867
Van den Rijn (IX)]
12 februari 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
37.

Van den Rijn, 10 Februarij.
De Kölnische-Anzeiger bevat een uitvoerig stuk over de runderpest. Volgens uit het
engelsche tijdschrift the Lancet overgenomen berigten, zou die ziekte zich het eerst
in Engeland, en wel in de jaren 1865 en 1866, vertoond, en aldaar een verlies van
3 à 3½ millioen pond sterling veroorzaakt hebben. ‘Doch (zegt de Keulsche
berigtgever) die som stelt slechts de waarde voor van het regtstreeks verlorene.
Men behoort haar te verhoogen met nog omstreeks 60 pc., voor verlies aan mest;
voor kosten van reiniging, en het oprigten van nieuwe stallen; voor de storing in
melk- en kaashandel; voor de nadeelen, toegebragt aan den akkerbouw; voor de
stremming in het verkeer, en voor het verlammen van het crediet. Vraagt men echter,
hoe 't zijn kon, dat deze plaag zoo onbedwongen heerschte, dan antwoorden wij,
dat men aanvankelijk de natuur der ziekte niet kende, en dat men meende, dat er
genezing mogelijk was, in stede van, zoo als in Oostelijk-Europa, waar de runderpest
tehuis behoort, alleen heil te zoeken in het onvoorwaardelijk afmaken der aangetaste
runderen, en zelfs van geheele kudden, waaronder de kwaal zich geopenbaard
heeft. Tegenwoordig is men in Engeland overtuigd, dat alleen zulke strenge
maatregelen kans aanbieden op uitroeijing van het kwaad; en men gaat, waar het
zich openbaart, zonder genade te werk. Voorzichtig geworden door de schade, die
Engeland leed, paste men diezelfde methode op Frankrijk en Belgie toe, en hieraan
is het toeteschrijven, dat men in die landen de ziekte heeft kunnen bedwingen’. De
schrijver van het bedoelde stuk gaat aldus voort: ‘Veel erger ziet het er in het
naburige Holland uit. Nadat aldaar in 1865 de
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ziekte uit Engeland was overgebragt, verbreidde zij zich op de treurigste wijze in
alle rigtingen; doch in stede van haar vastberaden en met de grootste strengheid
door het afmaken van besmet vee en door afsluiting te bestrijden, werd de plaag
met eene onachtzaamheid behandeld, die elk belanghebbende in de nabuurschap
met angst en schrik vervult. Reeds een jaar geleden werd door deskundigen
voorspeld, dat, bij zulk eene behandeling, niet alleen de voortreffelijke veestapel
van Holland zelf, maar ook die van de aangrenzende landen op het spel werd gezet.
Ook vreezen velen, dat de ziekte in Nederland chronisch, en hoe zeer eenigzins
minder acuut, ten laatste, als de longtering, eene blijvende kwaal worden zal.’ De
schrijver weidt uit over de gevaren, waaraan de Rijnprovincien blootstaan, ten
gevolge van de door hem afgekeurde maatregelen in Nederland, en betoogt de
noodzakelijkheid om dat Rijk te dwingen tot het invoeren der bepalingen, welke hij
voor het tegengaan der veeziekte doelmatig oordeelt.
Ten slotte maakt hij met lof melding van het werkje: ‘de Runderpest’, door den
nederlandschen veearts J.A. Alers, waarvan te Crefeld eene duitsche vertaling het
licht ziet, en waarbij, als aanhangsel, de in de provincie Dusseldorp uitgevaardigde
bepalingen op de behandeling der veeziekte gevoegd zijn. Volgens andere bladen,
zou de besmetting, welke te Hasselt zoo vele offers geeischt heeft, uit de
Rijnprovincien gekomen zijn.
- Nabij Bracht heeft men dezer dagen gepoogd, twee stuks rundvee uit Nederland
over de pruissische grenzen te voeren. De grenswacht schoot de beide runderen
neder, en nam de geleiders gevangen.
den

- Op den 3 dezer overleed te Neuwied prins Maximiliaan van Wied, in den
ouderdom van 84 jaren. Hij was een ijverig natuuronderzoeker, en is beroemd door
zijne, in het begin dezer eeuw, in onderscheidene werelddeelen, voornamelijk in
Zuid-Amerika, gedane reizen. Men hoopt zijne rijke zoölogische verzameling voor
de stad Neuwied te behouden.
- In eene kiesvergadering te Geldern is de heer Reichensperger tot candidaat
voor het noordduitsche Parlement gekozen. Zijn tegenstander was de graaf von
Los, die echter slechts weinig stemmen verkreeg. Te Mehlem, bij Bonn, werd door
eene, meest door landlieden bezochte vergadering de heer von Proff-Irnich gekozen,
en te Mülheim schijnt de meerderheid onbeslist te zijn tusschen den ministe-
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riëlen candidaat graaf Nesselrode, den candidaat der liberalen, d . Simson, en den
kleedermaker Schob, die door de zoogenaamde Lasallesche partij ondersteund
wordt.
- Volgens een uit de Börsen-Zeitung overgenomen berigt, zou de balans der
levens-verzekeringmaatschappijen, over 1866, over het algemeen ver van gunstig
zijn; hetgeen men gedeeltelijk aan den oorlog, gedeeltelijk aan de cholera meent
te moeten toeschrijven. Vele dier maatschappijen (onder anderen de
Maagdenburgsche) zullen geen dividend kunnen uitbetalen, en de genootschappen,
die eenigzins gunstiger staan (als bijv. de Germania) zullen, indien zij dividend
betalen kunnen, hoogstens tot 4 of 5 pc. kunnen gaan.
- Van ministeriële zijde is eene oproeping geschied, om voorwerpen intezenden,
geschikt ter plaatsing in het landhuishoudkundig museum, dat te Berlijn zal worden
opgerigt.
- De Rijnsche bladen bevatten eene opgave van het bureau Veritas, volgens
welke, in 1866, vermist zijn 2932 schepen (waaronder 168 stoomschepen). Van de
verloren zeilschepen waren 2732 van hout en 32 van ijzer. De plaats gehad
hebbende ongelukken worden verdeeld in de volgende rubrieken; overzeiling 130;
brand 101; ontploffingen 4; stranden en verlaten op zee 2336; binnenslands
afgekeurd na zware averij 160; beklemming in het ijs 15; onbekend 186. De
nationaliteit dier schepen was verdeeld als volgt: engelsche 1461; americaansche
335; fransche 261; nederlandsche 96; pruissische 56; noordsche 53; italiaansche
49; hannoversche 48; deensche 41; oostenrijksche 40; spaansche 40; zweedsche
37; hamburgsche 27; russische 26; grieksche 24; bremer 17; portugesche 11;
sleeswijk-holsteinsche 10; belgische 9; mecklenburgsche 8; turksche 8;
braziliaansche 7; chileensche 5; lubecksche 4; mexicaansche 3; peruviaansche 2,
columbiaansche 1, haïtische 1; argentijnsche 1; onder onbekende vlag 238.
- Door de hessische Regering is bepaald, dat de uit Oberhessen in het
noordduitsche Parlement zitting nemende leden een daggeld van 7 fl. zullen
ontvangen.
- Te Keulen heeft weder eene groote vergadering plaats gehad voor de keuze
van een candidaat voor het noordduitsche Parlement. De twee op den voorgrond
geplaatste personen, Bürgers en Rittinghausen, hebben elkander in lange
redevoeringen bestreden. Het hoofdpunt van verschil in de politieke geloofsbelijdenis
dier candidaten ligt in de vraag, of de arbeidende klasse al dan niet aanspraak heeft
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op regtstreeksche ondersteuning van de Regering. De heer Bürgers ontkent zulks,
en beweert tevens, dat dergelijke hulp nadeelig werken zou. Nadat hierover lang
getwist was, betrad zekere smid, Koch genaamd, de tribune, en drong aan op het
herstel der oude gilden. Een algemeen gelach verhinderde hem, voorttegaan. Er is
weder een nieuwe meeting ten behoeve der candidatuur van den heer Bürgers
aangekondigd.

[12 februari 1867
Brief van d'Ablaing aan Van Bommel]
12 februari 1867
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan D.G. van Bommel te Amsterdam.
(Kopieboek 4, blz. 405. M.M.)
M.
Gelieve voor mij te binden het navolgende hierbijgaande:
Multatuli. Ideën. 2de bundel.
Multatuli. Minnebrieven.
Multatuli. Vrije arbeid. In 1 band.
Multatuli. De bruid daarboven
ste

als het daarbijgevoegde Multatuli, ideën, 1 bundel, waarop tevens een I onderaan
te plaatsen.
Verzoeke tevens op het etui van het kammetje, dat ook hierbij gaat, den naam
Elise te vergulden.
In afwachting,
Uw dw. dr.

[13 februari 1867
Brief van Multatuli aan Ris]
13 februari 1867
Brief van Multatuli aan K. Ris. Vier dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Bij deze brief tekende Mimi aan: Ris was werkman, molenaarsknecht. In Idee 451
was het zijn budget dat Multatuli publiceerde en in een noot op dat Idee roemt hij
zijn werkje: ‘Is Neerlands moed jenevermoed, dan vivat de jenever.’ Deze brief is
nooit verzonden. Ik gis dat hij bleef liggen omdat dek er gaarne wat geld zou hebben
ingesloten, maar de gelegenheid daartoe deed zich vooreerst niet voor. (Handschrift
M.M.)
Keulen 13 februari 1867
Waarde Ris, het deed my indedaad genoegen iets van u te hooren, schoon ik
liever gunstiger berigten van u ontvangen had dan dat uwe vrouw en dochter lydende
zyn. Leven is tobben! Als er een God was (hetgeen ik, zooals gy weet, ontken) zou
hy zich moeten scha-
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men. Ook voor my is t leven tobben, anders niet! Ik ben er misselyk van. Men tracht
en poogt en hoopt, en aldus gaat de tyd voorby. De menschen die (altyd van God
en hemel sprekende) goed voor zich zelf zorgen, konden ten slotte wel eens aan 't
regte eind zyn.
Dank voor uw beide brochures die van Helden my behoorlyk heeft doen geworden.
Ja, ik zal zorgen dat gy myn geschryf krygt. En schryf my of ge myn Ideën compleet
hebt? Ik gis neen. Altans ik heb vele losse vellen over. Wanneer ge my wilt opgeven
hoeveel gy hebt, zal ik voor u (voor zover ik ze heb) de ontbrekende vellen zenden.
Ik heb uwe brochures met genoegen gelezen. Er is veel flinks in, maar wat baat
het? Niets! tienduizend man onder de wapenen is meer waard dan regt hebben. Er
zyn te veel personen die belang hebben by onregt, om hoop te kunnen voeden op
goeden uitslag.
Wat arbeiders-vereenigingen aangaat die in Engeland, Belgie, Duitschland en
Frankryk een grooten rol spelen, moet ik bekennen geen vast oordeel te hebben.
Ik geloof dat de vraag nog niet behoorlyk is toegelicht. Mijn karakter brengt mede
party te trekken voor de (zoogenaamd) mindere standen, maar boven dat party
trekken behoort waarheid te staan. Het is een uitgemaakte zaak dat de werkman
niet genoeg ontvangt, maar... dit is niet alleen met den werkman het geval. Misschien
zult ge het vreemd vinden als ik zeg dat ook een minister te slecht betaald wordt.
Wie in een land als het onze met den buit stryken zyn de kooplui en de speculanten.
Wanneer my de taak was opgedragen de evenredige belooning te regelen, zoodat
ieder in de maatschappy zyn aandeel kreeg naarmate van de diensten die hy
verrigtte, zou ik zeer verlegen staan. Dit alleen weet ik dat thans velen te weinig
krygen, en sommigen te veel. Maar herstel is moeielyker dan 't vinden van gebreken.
Doch al zou ik niet weten te zeggen hoe dan alles moet geregeld worden, toch
kan ik eenige verkeerdheden aanwyzen. Ik blyf er by dat het Geloof een pest is.
Sedert eeuwen is daardoor het verstand in slaap gewiegd. De gewoonte om
aantenemen wat een zwartrok zegt, gewende aan luiheid van geest. Die luiheid
maakt de menschen tot kinderen, slaven, werktuigen, en daarvan is ten allen tyde
misbruik gemaakt door velen die evenmin gelooven als ik, maar die zich geloovig
aanstellen om de onderworpenheid der anderen niet te verliezen. Er is een nauw
verband tuschen geloof en armoede. 't spreekt van zelf dat
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iemand die iets van den hemel verwacht, tevreden moet zyn met bekrompenheid
op aarde. Zoudt gy u beklagen over 't gemis van een cent, als gij zeker wist morgen
(dat is: na uw dood) schatten te ontvangen? Immers neen! Dus: geloof verwekt
berusting, luiheid van geest, onderwerping, domheid. En daarvan wordt misbruik
gemaakt door hen die voorgeven te geloven.
Kou en warmte, hoe ook verschillend kunnen soms gelyke gevolgen hebben, bijv.
het springen van een glas. Zoo ook heeft ongeloof, niet meedoen met de algemeene
berusting, hetzelfde gevolg als wèl meegaan, wèl geloven, men wordt verpletterd
onder den steenhoop dien men uit den weg wilde ruimen. Toch moeten er van tyd
tot tyd personen zyn die zich bloot stellen aan dat gevaar, anders zou de weg
versperd liggen ten eeuwigen dage.
Toen ik zoo even zeide: wat baat het? bedoelde ik dan ook niet dat een goed
gemeende poging nooit vruchten dragen zou, maar dat het niet wordt beleefd door
hem die ze aanwendde. Wie regt heeft, wordt gehaat, dat ligt in de menschelyke
natuur. Hy zelf moet eerst uit den weg, dàn zal men misschien acht geven op wat
hy zeide... ja zelfs dan rigt men standbeelden op! Alle Jezussen moeten gekruist,
voor ze ten hemel varen, en in dien zin is er waarheid in de Evangeliën. (De dominés
hebben de zaak verknoeid tot een luchtsprong) Om nu terug te komen op de
Arbeiders vereenigingen. Ik weet niet of zy doelmatig zyn. De hoofdzaak zou wezen:
kracht scheppen tot het bekomen van beter inkomen, (hetzy regtstreeks door
verhooging van loon, hetzy indirect door 't verkrygen van beter voedsel, betere
woning enz voor 't zelfde geld.)
Dit nu, kan naar ik geloof niet bereikt worden.
o

1 Hooger loon. Het loon hangt volstrekt niet af van de patroons. Het is een
natuurlyk gevolg van de toestanden. Wanneer in een land zóóveel hout gebruikt
wordt, wanneer er zóóveel molens zyn, zóóveel kapitaal, zóóveel wind, zóóveel dit,
zóóveel dat (kortom zóóveel alles) dan is 't loon van een houtzaagmolenaar zóóveel.
Stel eens dat men in Holland een yzermyn ontdekte, zoo dat men allerlei dingen
die nu van hout zyn van yzer begon te maken, dan zou het loon in de yzerfabrieken
tydelyk stygen, en dat van de houtzaagmolenaars dalen. Dat zou tydelyk wezen en
wel tot op het oogenblik dat dit weder vereffend was. Er is groote armoede geleden
door de knechts van pypenfabrieken te Gouda, die ontslagen moesten worden nadat
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de sigaren zoo in gebruik kwamen. Ganzepennen-bereiders, idem. Binnenschippers,
idem smeerkaarsen makers idem. Pruikenmakers, idem. Naderhand vloeit dat meer
gelyk, maar de personen dien het treft, zyn daarmeê niet geholpen.
Zou nu eene vereeniging van arbeiders in kaarsen- ganzepennen- pypen- of
pruiken fabrieken iets hebben kunnen uitrigten om hun patroons te dwingen tot
voortgaan? Neen. Het verlagen van loon, of ontslaan (dat is: het geheel ophouden
van loon) is een natuurlyke dwang, die de patroon zoo goed ondergaat als de knecht.
Een yzerfabriek moet mededingen met andere fabrieken om een werk
aantenemen, stel van f100.000. Die fabriek heeft 100 man aan 't werk. Wanneer nu
die honderd man per week f800 ontvangen, kàn de patroon het werk aannemen,
maar wanneer hy ieder man f1 per week meer gaf zou dat over een jaar bedragen
f5200, dan kan hy dat werk niet voor f100.000 aannemen. Hy krygt het dus niet, de
fabriek staat stil, de arbeiders moeten bedankt worden, en krygen dus niets. Wat
zou een vereeniging van werklieden hiertegen kunnen doen? O, als 't een gierigheid,
een hebzucht van den patroon was, dan zou ik zeggen, niet alleen dwing hem door
(in weerwil van art 415 W.vS.) werk te staken, ja tast hem aan, hang hem op. Maar
de patroon kan het evenmin helpen als de arbeider zelf.
o

2 Goedkooper voedsel, beter woning & c door vereeniging. De loonen zouden
dalen in gelyke mate als 't voedsel en de woning goedkooper werd.
Neem aan dat alles 10% goedkooper werd (gy hebt gelyk dat dit volstrekt niet
genoeg wezen zou, maar stel eens) dan zouden er terstond arbeiders komen die
voor 10% minder loon zich verhuurden, en de patroons zouden hen moeten
aannemen, om weer te kunnen mededingen met anderen. De winst zou genoten
worden door den verbruiker. Niet door den werkman, niet door den patroon.
De werklieden moeten niet toegeven dat patroons (in 't algemeen) hun vyanden
zyn. De vyandschap ligt elders, en daarop zal ik terug komen.) Een patroon, een
baas, een fabriekbezitter is èn voor 't algemeen èn voor den werkman een nuttig
persoon. Hy verschaft de mogelykheid tot arbeid. Gy zegt: geld gaat vóór arbeid en
arbeid moest vóór geld gaan. Zie hierin is een verschil optemerken. Het verstrekte
geld om iets opterigten kàn zyn: vrucht van arbeid, en in dat geval is de kapitalist
even eerwaardig als de arbeider. Is uw geld
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dat ge saterdags ontvangt niet uw eigen werk? Zou een luiaard u mogen beschimpen
als geldman, wanneer dat geld uw arbeid van de gansche week voorstelt? Dat er
velen zyn die geld bezitten zonder daarvoor gearbeid te hebben, is waar, en zy zyn
de vyanden der maatschappy, tenzy ze hun geld goed gebruiken, wat zelden het
geval is. Indien zy dat echter doen is weder dat gebruik een arbeid, die veel nadenken
en inspanning kost, en dus niet van de gemakkelykste. Het is niet zoo ligt als 't
schynt om met eere te bezitten. Ieder die niet heeft, meent dat hy den regten weg
zou vinden, maar ik verzeker u dat het moeielyk is. Een verstandig mensch, die
opregt het goede wil, moet vreezen voor rykdom. Doch ik erken dat de bezwaren
van armoede grooter zyn.
3. De vraag of de kracht die door Arb: vereenigingen zou geschapen worden,
eerlyk zou worden bestuurd? Even als gy, geloof ik dat dit onder de zeldzaamheden
behooren zou. En dan zouden de werklieden verliezen aan oneerlyke administrateurs,
wat zy hadden bespaard van hun schraal inkomen, of (tydelyk, want op den duur
kan dit niet, zie 1) hadden weten te verkrygen van hun patroons.
4. Alle vergaderingen, waar ieder gelyk regt van spreken heeft, zyn ydel. Iedereen
is juist evenveel als niemand. Een verzameling van wysheden is domheid. Trekken
in 20 rigtingen te gelyk, is stilstand. Wanneer één persoon tot velen het woord rigt,
kàn het zyn dat er iets ontkiemt in de gemoederen van zyn hoorders. Ligt zeide hy
hier en daar iets waars, of iets dat op den weg bragt naar waarheid. Maar zoodra
ieder 'tzelfde regt meebrengt om te spreken, wordt dat regt hoofdzaak. Het luisteren
wordt vergeten, het nadenken verwaarloosd, en weldra wordt zoo'n byeenkomst
geen Vereeniging tot algemeen nut, maar een twist-kibbel- en babbel kollegie, waar
't praten hoofdzaak is en 't nut vergeten wordt. Dit is ook by niet-arbeiders het geval.
Het is de ziekte der eeuw, en er zouden veel dingen oneindig beter gesteld zyn
zonder die kwaal. Alle groote, goede daden zijn geschied door een persoon, nooit
door eene vereeniging. Geen kollegie heeft Amerika ontdekt, geen parlement is ooit
ten hemel gevaren. Geen vergadering vond het kruid uit, of liet er zich meê in de
lucht vliegen als van Speyk. Een knap man staat altyd hooger dan 't gemiddelde
eener vereeniging van verschillende personen. Dit is als verf. Eén verf kan zyn:
rood, groen, geel, wat ge wilt. Gooi alle verven dooréén, dan is de slotsom een
onbruikbaar kleurtje.
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Vereeniging is de uitvlugt van onbeduidende personen, om door 't vastklemmen
aan anderen, wat te schynen, en wie indedaad iets beduidt, wordt dóór die
vereeniging verlamd.
5). Kent gy veel arbeiders die indedaad een beter lot verdienen? Ik gis neen. Let
eens op hoe weinig er zyn die hun eigen beroep verstaan. (Dit is ook in andere
standen het geval, en die opmerking is zeer treurig. Maar wy spreken nu van
arbeiders). Geeft de onbekwaamheid der meesten, hun regt op beteren toestand?
Meestal neen. En, dit aannemende, zal de inspanning om zich te bekwamen,
toenemen, wanneer zy, by de tegenwoordige gebreken, noch die andere gaan
voegen van praat- of redeneer-machines te willen worden? Is dit de weg om van
een slechten schoenmaker een goeden, van een onbekwaam smid een bekwamen
te maken? Ik geloof het niet. Ik voor my, heb nooit in eene vergadering wat geleerd,
en ik geloof dit ook niet van anderen.
Ik was meermalen in de gelegenheid redevoeringen van werklieden te lezen
(onlangs byv. te Londen, en dezer dagen te Keulen) en moet u zeggen dat het zeer
min was. Een glasblazer te Londen zei dat ‘hy meer beduidde dan Lord Derby, den
minister, want hy kon glasblazen, en dat kon Lord Derby niet’
Nu trek ik geen party voor Lord Derby (dien ik niet ken) noch voor ministers in het
algemeen (er zyn veel prullen onder, doch onder de glasblazers zullen ook wel
prullen zyn) maar ik beweer dat die werkman, als hy dan al goed kon blazen, weinig
meer wist of kende dan blazen. Stel eens dat hy meester was in zyn vak, en stel
eens het zelfde van den minister, wat is ligter een flesch te maken, of een geheel
land te regeren, zóódanig dat ieder in rust zyn flesschen blazen, des noods uitdrinken
kan?
De arme is byna even vaak onregtvaardig, als de ryke, ja misschien erger.
De matroos die in kou en ongemak op dek moet zyn, verwyt den kapitein dat hy
't te makkelyk heeft in zyn kajuit. Eilieve, waarom heeft de matroos niet gezorgd dat
hy ook kapitein was? Om dat te worden was inspanning noodig, studie, zeker gedrag
- mag nu die matroos het loon vorderen voor wat hy niet verkoos te leveren? O, er
bestaan veel onbillykheden, zeer veel. Maar ook de (zoogenaamd) geringe stand
maakt dikwyls onbillyke aanspraken. Zy willen met de anderen maaien, zonder meê
gezaaid te hebben. Onder
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de mee-maaiers zyn er velen die ook niet zaaiden. Dit is zeer onbillyk, maar het
geeft aan anderen het regt niet om aantedringen op dezelfde onbillykheid. Eene
onregtvaardigheid wordt niet hersteld door haar uittebreiden, maar door haar te
vernietigen.
Ik zeide: zoogenaamd geringe stand. Welnu, er bestaat een geringe stand, en gy
zult my dit toestemmen. Die stand wordt niet bepaald door kleeding, geld, woonplaats
of rang, maar door het verschil in geestelyke ontwikkeling. 't Is hetzelfde verschil
dat den mensch van het dier onderscheidt. Nu vraag ik u of gy, onder de arbeiders,
velen kent die wat hun geestelyke ontwikkeling aangaat niet tot den geringen stand
behooren? Dat zullen uitzonderingen zyn, zoo als gy zelf eene uitzondering zyt,
schoon ik niet geheel met u tevreden ben. Gy hebt een helder hoofd, en lust in
geestelyken arbeid. Gy houdt van nadenken, onderzoeken. Dat alles is zeer schoon,
en maakt dat gy niet tot den geringen stand behoort. Maar eilieve... nu komen er
twee vragen die ik aanbeveel in uwe overweging:
1. Waarom hebt ge niet sedert lang u toegelegd op wat schoolsche vaardigheid,
een nietigheid als 't kleed dat onze naaktheid bedekt, maar dat we niet missen
kunnen. Leer goed spellen. Volg my niet. Ik schryf anders dan anderen, uit wrevel
tegen schyngeleerdheid. Om zich dat buitengewone te veroorloven, moet men het
gewone zyn doorgelopen. U raad ik aan, het gewone u eigen te maken, opdat niet
uwe, meestal zoo goede gedachten aan de deur worden afgewezen als een slecht
gekleedde bedelaar. Gy denkt te juist, om zoo slordig uw gedachten aantekleeden.
Het ontneemt de waarde aan veel goeds, en geven schyn van overwigt aan anderen
die niet of slecht denken, doch meester zyn van de vorm.
2. Waarom zyt ge molenaarsknecht? Een rare vraag zult gy zeggen. Toch doe ik
die vraag. En meer nog: waarom hebt ge slechts f6. - in de week? Dit moet juist,
dunkt my, het punt zyn waarheen zich uwe gedachten rigten, niet: hoe verbeteren
wy het lot der arbeiders? maar: hoe verbeter ik myn lot? (Als elke arbeider dit inzag,
waren alle arbeiders geholpen.)
Zie, de vraag is niet: hoe kunnen wy alle soldaten, korporaals of serjant maken?
De vraag is voor iederen soldaat: hoe moet ik handelen om serjant te worden, of
officier zelfs! En die vraag moest gy, vind ik, uzelven voor leggen. (Mijn voornemen
was altyd u daarin te helpen, maar... ik had en heb veel tegenspoed) -
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De laatste, aan u gerigte, vraag doe ik elken werkman die van
arbeidersvereenigingen droomt. Gy zyt slaaf, arbeider, werktuig... zeer juist! Maar...
toon dat gij beter verdient, door iets anders te zyn, niet door spreken over iets anders
te willen worden.
Ik zie daar uit myn venster een stalhoudery. De knecht (een slaaf, een werktuig,
een verdrukte werkman!) zit daar, neen hy ligt. Als de week om is, zal hy zeker
klagen dat f5, f6, f7 (of hoeveel heeft hy?) niet genoeg is voor zijn gezin. Toegestemd!
Maar... is 't genoeg voor den arbeid dien hy verrigt? Voor 't nut dat hy teweeg brengt?
Voor zyn inspanning O, 10 maal te veel!
Ik vraag u of dit niet vaak het geval is? En of niet menigeen die klaagt, de ellende
van zyn toestand aan zich zelf te wyten heeft?
‘Wat moet ik dan doen?’ zou die stalhoudersknecht vragen. Dat weet ik niet! Dat
behoorde hy te weten, en als hy zelf't niet weet, behoeft ook een ander zich niet te
bemoeien met de verbetering van zyn toestand.
Ik zeide: ‘dat niet de patroons of de bazen de vyanden waren van den werkman,
dat er andere vyanden waren.’
Ja, dat zyn niet de personen die laten arbeiden, maar al het vee dat in Nederland
van rente leeft, zonder òf zelf wat uitterigten, of anderen werk te verschaffen. Dat
is een plaag!
Gy hebt regt op een deel van de algemeene welvaart. Wat gy daarin te kort schiet
(zoo als ik erken, doch behoudens myne opmerkingen over meer verdienen) nu,
wat gy te weinig ontvangt, wordt niet genoten door uw patroon, wiens aandeel door
de concurrentie bepaald is, maar door al degenen die direct of indirect hun aandeel
nemen, zonder daarvoor iets terug te geven. Zoo zyn er velen in ons land. En waarom
is dat zoo? Waarom wordt het geduld? Omdat het volk slaperig is, te lui om te
denken. Hoe heeft men, sedert eeuwen weten te bewerken dat het zoo traag van
geest bleef? Door de geloovery, door 't slaapdrankje van de godsdienst.
Die ziekte moet uitgeroeid worden. Wanneer men u in uw jeugd, in plaats van de
namen der koningen van Israël, of de dronkenmanspraat van Paulus, of de
krankzinnige taal van Joannes had gewezen op dingen die bestaan, op de middelen
die de natuur aanbiedt om ons lot te verbeteren, op wat gewone kennis... zie, dan
zou ik betwyfelen of gij nu molenaarsknecht wezen zoudt met f6 in de week.
Ook ik heb de 2e helft van myn leven noodig om me te ontdoen

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

86
van de dwalingen die me werden ingepompt in de eerste! Ik lyd er nog onder.
Nu myn kleine jongen en dochtertje hebben dáárvan geen last. Zy leeren, zooveel
in myn vermogen is, waarheid. Zy zyn, op 't oogenblik, met myne vrouw in Italie.
Zoodra ik kan hoop ik ze daar, hier, of halfweg weertezien, maar helaas, ik doe
zelden wat ik wil; meestal slechts wat ik moet. Het leven is tobben, vooral wanneer
men niet met den stroom meêgaat.
Ik wilde u zoo gaarne een beetje helpen, maar... maar... 't schikt me niet. Later,
als ik kan zal ik 't doen.
Wees vriendelyk gegroet van
Uw toegenegen
Douwes Dekker

[15 februari 1867
Brief van Multatuli aan De Geyter]
*15 februari 1867
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand. (M.M.)
Keulen, 15 februari 67
Waarde heer de Geyter, Ik heb redenen om ongerust te zyn of myn brief van
heden voor 8 dagen, wel behoorlyk op de post is gedaan, of ook, of er welligt een
antwoord van U is gekomen dat men my niet heeft ter hand gesteld? Wilt gy de
goedheid hebben my uit die onzekerheid te helpen?
Na vriendelyke groete
geh. de uwe
Douwes Dekker
Komödienstrasse 14b.
De zaak is, dat ik verlegen zit! Is er mogelykheid my spoedig te helpen, och doe
het dan, ook al kondet gy den dag myner komst nog niet bepalen.

[19 februari 1867
Van den Rijn (X)]
19 februari 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
43.
Graaf van Vlaanderen: Prins Filips van België, geb. 1837, derde zoon van koning
Leopold I (1790-1865), jongere broer van Leopold II.

Van den Rijn, 17 Februarij.
De petitie tot opheffing der speelbanken te Homburg, Ems, Wiesbaden, Doberan,
Travemünde enz., welke door de commissie der
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Innere-Mission aan den noordduitschen Rijksdag zal worden ingediend, schijnt te
Berlijn veel bijval te vinden. Vele leden van de liberale oppositie hebben daarop
geteekend, als Bockum-Dolffs, Gneist, Harkort, Lette, Grabow en von Vincke.
- De Rijnsche couranten bevatten de volgende mededeelingen omtrent de
reorganisatie van het leger in Beijeren: Elk Beijer is verpligt tot militaire dienst;
ste
plaatsvervanging is niet geoorloofd; de verpligte dienst vangt aan met het 21
levensjaar; de afgekeurde personen zullen (zoo mogelijk) worden te werk gesteld
op de militaire bureaux, of in de werkplaatsen; er wordt eene eenjarig-vrijwillige
dienst ingevoerd; de diensttijd bij het leger duurt zes jaren, de eene helft effectief,
de andere helft als reserve, gedurende welke laatste periode een verlof wordt
verleend, dat slechts wordt afgebroken door drie maanden exercitie; bij het huwelijk
gaat men over tot de landweer; na zes jaren active dienst volgen vijf jaren
legioen-dienst, gedurende welke men slechts acht dagen in het jaar bijeenkomt, om
geëxerceerd te worden; er kunnen evenwel langere exercitien worden
voorgeschreven; hierover beslist het ministerie van Oorlog. - De dagbladen zijn
opgevuld met berigten over den uitslag der verkiezingen. Een algemeen overzigt
kan nog moeijelijk gegeven worden, daar op vele plaatsen eene herstemming
geschieden moet. Dit is ook het geval te Keulen, in welke stad, tegen veler
verwachting, noch de liberaal Bürgers, noch de candidaat der arbeiderspartij
Rittinghausen gekozen is, doch de heer von Camphausen (regerings-candidaat)
en pater Thissen (clericaal).
- Uit Dusseldorp wordt gemeld, dat aldaar de verloving van den Graaf van
den
Vlaanderen met Prinses Marie von Hohenzollern den 11 dezer met groote
feestelijkheid gevierd is.
- Men schrijft uit Darmstadt: ‘Het ministerie van het Groothertogelijk Huis en van
Buitenlandsche Zaken heeft op nieuw aan de goedkeuring der Kamers onderworpen
een voorstel, dat reeds in de vorige zitting was ter tafel gebragt, doch toen niet
behandeld is geworden. Het betreft een aan Prins Wilhelm, zoon van Prins Karel
en neef van den Groothertog, te verleenen jaargeld van 18,00 fl. Het ministerie heeft
den wensch geuit, dat de beraadslagingen over dit voorstel met gesloten deuren
zouden plaats hebben, en ook later niet zouden worden publiek gemaakt.
- Uit Frankfort wordt als eene bijzonderheid medegedeeld, dat, bij
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de jongste verkiezing, de stemmen van het garnizoen bijna uitsluitend op den heer
von Rothschild zijn uitgebragt
- Heden zou te Berlijn de zaak worden behandeld van den heer E. Dohm,
hoofdredacteur van het satyrieke weekblad Kladeradatsch. Die heer is door het
Publiek Ministerie beschuldigd van vergrijp tegen art. 135 van het Wetboek van
Strafvordering, aldus luidende: ‘Wie openlijk in woorden of geschriften God lastert
of een der christelijke kerkgenootschappen, of wel eenige met regt van vereeniging
bestaande godsdienstige broederschap, of derzelver voorwerpen van vereering,
leer, instellingen of gebruiken bespot, of voorstelt op eene wijze, die de leden van
zoodanig genootschap blootstelt aan haat of verachting, enz., wordt gestraft met
gevangenis van drie jaren, als maximum. Aanleiding tot dit proces heeft men
gevonden in zeker artikel van genoemd weekblad, getiteld: ‘De Contrabank, of
Statuten eener nieuwe Societeit van Jezus.’ De verwondering over de ingestelde
regts-actie is (volgens den berigtgever uit Berlijn) des te grooter, daar het betrokken
nummer van den Kladeradatsch indertijd niet met beslag belegd is, en het Publiek
Ministerie derhalve de zaak aanvankelijk niet zoo hoog scheen optenemen.
- Uit Frankfort wordt geschreven: ‘Zoo vaak men pogingen aanwendde om in
Duitschland eene gelijksoortige munt intevoeren, stuitte men op den onwil van het
Noorden, dat altijd met hoofdigheid aan zijn stelsel bleef vasthouden. Maar met welk
regt kan men van het Zuiden verlangen, dat het zijne zeer ondoelmatige munt verruile
tegen eene muntsoort, die nog ondoelmatiger is? De thaler biedt geene behoorlijke
eenheid aan, noch in vorm, noch in gehalte, noch in gewigt. Men kan hem even min
in rollen verveelvuldigen, als contrôleren op het gewigt, daar èn zwaarte èn omtrek
telkens verschillend is. Het groot aantal napoléons, hetwelk in geheel Duitschland
in omloop is, doet eene andere vraag bij ons oprijzen, en wel deze: of niet de gouden
twintig-franken-standaard zou behooren te worden aangenomen? Wij meenen van
ja, en gelooven, dat de algemeene beweging ons dien weg heenstuwt. Behalve
Oostenrijk en Rusland, hebben thans reeds 62% der bevolking van Europa den
goud-standaard, terwijl van den geheelen geld-omzet circa 73% in goud wordt
verhandeld. Men heeft overal opgemerkt, dat gouden munt het zilver verdringt, zoo
dra het handelsverkeer van een volk zich uitbreidt; en het is dan ook hierom, dat
Frankrijk,
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Belgie, Zwitserland, Italie en Roumanie den goud-standaard hebben aangenomen.
Dit stelsel heeft het voordeel, dat het den onevenredig grooten aanwas van papier
tegengaat. Het fransche muntstelsel, het eenvoudigste en voor alle operatiën het
geschiktste, behoorde in Duitschland algemeen aangenomen te worden, waardoor
het weldra door 150 millioen menschen zou worden gebruikt. Daar reeds nu de
napoleons in massa in omloop en dus overal bekend zijn, zou de overgang zonder
schokken kunnen plaats vinden. De kleinhandel zou verlost zijn van het nu telkens
wederkeerend verlies op het wisselen; ieder zou tijd winnen, en weldra zou
Noord-Duitschland zijne ongemakkelijke thalers niet meer betreuren. - De
Mainzer-Beobachter, dit artikel besprekende, zegt, partij te trekken voor éénheid
van muntstelsel, als ook voor de decimale indeeling der munten, doch niet intezien,
waarom juist de napoléon als standpenning zou moeten worden gekozen, dewijl
daartoe de friedrich d'or, mits decimaal ingedeeld, minstens even geschikt zou zijn.
‘De pruissische thaler (zegt dat blad), en vooral de dubbele thaler, is de schoonste
munt, die men vinden kan. De fransche vijf-francs-stukken kunnen de vergelijking
daarmede niet doorstaan.’

[20 februari 1867
Brief van Multatuli aan De Geyter]
*20 februari 1867
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand. (M.M.)
verbindenissen: in het origineel zal wel verhinderingen of hindernissen hebben
gestaan.
Keulen 20 februari 1867
Waarde Heer de Geyter, wat is er toch, dat gy niet antwoordt? Als ge wist hoe ik
wacht! Hebt ge myn brieven van 8(?) en 15 dezer niet ontvangen? In den laatsten
verzocht ik zoo dringend om antwoord. Zouden myne brieven, of uw antwoord
verloren zyn gegaan? Heb ik myn adres niet goed opgegeven? (Komödienstrasse,
14B.) 't Is me een raadsel!
Bedenk dat ik het gevraagde hoognoodig had, en nu, na zoo lang wachten, nog
meer. Doch, als 't onbescheiden was dat te vragen, of wanneer er verbindenissen
zijn, schryf me dan ten minste, opdat ik 't wete, en niet dagen achtereen zit te
wachten.
Myn toestand is indedaad zeer moeielyk. Ik had my te herstellen van
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veel verdriet, en in plaats daarvan nu dit vermoeiend wachten. O dat put me zoo
uit. Wat is er toch? Ik bid U, Schryf my.
Na vriendelyke groete
t.a.v.
Douwes Dekker
Woensdag 20/2/67

[22 februari 1867
Brief van Kallenberg vd Bosch aan Potgieter]
22 februari 1867
Brief van R.J.A. Kallenberg van den Bosch aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje
postpapier, tot het midden van blz. 2 beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Huize Laanzigt, by Breda
22 Februari 1867.
WelEdelegestrenge Heer!
Door Professor van Vloten werd mij uw adres opgegeven, indien ik nog iets te
zenden had aan Mevrouw Douwes Dekker, en van ZEg: hoorde ik Uwe belangstelling
in het lot dier diepbeproefde vrouw.In lang had ik niets te zenden, maar nu ben ik weder in staat haar met eene
kleinigheid te helpen en neem daarom de vrijheid mij tot U te wenden, om ingesloten
f25.00 bij gelegenheid naar Milaan te verzenden. - Vriendelijk verzoek ik U mij met
een enkel woord de ontvangst van deze som te willen vermelden, en zoo mogelijk
eenig berigt hoe het haar gaat, want sints geruimen tijd heb ik niets van haar noch
hem vernomen.Met verontschuldiging van UEg. zoo lastig te vallen, heb ik de Eer mij met de
meeste hoogachting te noemen,
UEgs Dienstw: Dienaar
R.J.A. Kallenberg van den Bosch
Nota:
Een bankbillet gr. f25.00 X.9852. Amst. 1 Oct: 1861.

[23 februari 1867
Brief van Multatuli aan De Geyter]
*23 februari 1867
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand. (M.M.)
De brief van De Geyter, waarop de onderstaande het antwoord vormt, is niet
teruggevonden.
in Amsterdam: nl. Multatuli's lezingen voor de Dageraad.
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Keulen, Zaturdag morgend
Waarde Heer de Geyter, Het doet my innig leed dat Ge om mynentwil stryd hebt
moeten voeren.
Ik antwoord zoo spoedig mogelyk op uwen brief van eergister avend, dien ik eerst
heden morgend vroeg ontving. Ja, ik zal komen, en in de Cercle spreken. Gy begrypt
wel dat ik uw woord zal inlossen. Dàt is dan thans ook de hoofdoorzaak die my tot
aannemen dringt, want ik ben schuw, en zou in elk ander geval my niet gaarne
vertoonen, waar ik niet verzekerd was dat men my even gaarne ontving. Dit geldt
ook de tweede lezing. Waarlyk, niet ik zal daarop aandringen of aanspraak maken.
Al ware dat afgesproken, en notarieel gecontracteerd, by den minsten onwil of zelfs
by onverschilligheid zou men terstond van my ontslagen zyn. Of ik goed spreek,
indien ik rekenen kan op een welwillend gehoor, laat ik daar. Doch zeker spreek ik
slecht, Zoodra ik twyfel of myn spreken welkom is. Een beroeps-redenaar ben ik
niet, en zonder hart ben ik niets waard. Lieve hemel op vergoeding van hôtel-kosten
heb ik niet gerekend. My dunkt dat frs 200 énorm veel is. Toch deed ik 't liever niet,
wanneer ik niet moest. Och, in Amsterdam sprak ik den vorigen winter in een kring
van onbemiddelde menschen, natuurlyk gratis, en dat deed ik zoo gaarne!
Schikt het u my voor Donderdag wat geld te zenden - al ware het dan slechts fr.
20.- want ik heb geen reisgeld, doe het dan. Ik bezit niets. Ook daarom belast ik u,
heel ongaarne, weder met briefport. Vergeef het my. Ik zeg de waarheid als ik
beweer veel gedragen te hebben - en te dragen! Doch komen zal ik, al ware 't te
voet.
Daar gy de goedheid hebben wilt my te komen afhalen behoor ik U het uur myner
komst te melden, en myn gêne belet my dat vast te stellen. Ik weet namelyk niet of
ik met de spoor zal kunnen gaan. Behalve myn verzoek aan U, schryf ik heden aan
myn uitgever. Als ik reisgeld heb, kom ik met den trein die 's morgens 7.5 van hier
gaat. Indien ik geen reisgeld heb vóór of op Woensdag, zal ik zorgen dat ik er kom
op andere wyze; doch dan is er niets ‘af te halen’, en in dat geval zal ik u myn
aankomst berigten.O, 't is niet aangenaam zoo zyn toestand bloot te leggen! Maar ik deed het aan
U reeds vroeger, en 't kost me minder dan gewoonlyk. Bovendien: het moet! Dat is
alles gezegd. En men spreekt van soldaten-courage!
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Ik ben u zeer dankbaar voor uwe welwillendheid, en voor de moeite en den last, die
ge u om my hebt willen getroosten. Deze brief vertrekt met den trein van 1½ Ik hoop
dat hy vroeg genoeg komt om de voorbereidende maatregelen mogelyk te maken.
Wees zeer hartelyk gegroet van uw liefhebbenden
D.D.

[25 februari 1867
Van den Rijn (XI)]
25 februari 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
48.

Van den Rijn, 22 Februarij.
Te Dusseldorp heeft men, tot viering van de verloving der Prinses Marie von
Hohenzollern, een grooten optogt bij fakkellicht gehouden, waaraan is deelgenomen
door de burgerlijke en militaire autoriteiten, het St. Sebastiaan-schuttersgild, het
corps van de brandwacht en een groot aantal burgers. Uit velerlei organen van de
publieke meening, en ook uit sommige particuliere manifestatien, spreekt groote
ingenomenheid met het voorgenomen huwelijk. - Naar men verneemt, hebben de
Koning en de Koningin van Pruissen gezamenlijk eene som van 200 th. bijgedragen
voor het monument, dat ter eere des dichters Friedrich Rückert zal worden opgerigt.
- In de Neue-Landwirthschaftliche Zeitung, geredigeerd door dr. Frühling, komt
een artikel voor van dr. Krämer, waarin die landhuishoudkundige onder overlegging
van vele statistische tabellen, het voordeel betoogt van het uitbreiden des veestapels
boven de melk- en kaas-industrie. Hij noodigt alle belangstellenden uit, zijne opgaven,
en de daarop gebouwde resultaten, naauwkeurig aan hunne eigene ondervinding
te toetsen, en in geval van ander inzigt, hem daarvan mededeeling te doen, ten
einde, op vaste gronden, deze voor den landbouw zoo belangrijke kwestie voor
altijd te beslissen.
- Volgens den Kölnischen-Anzeiger, heeft de pastoor Thissen (de clericale
candidaat, die zich met den regerings-candidaat Camphausen aan eene herstemming
moet onderwerpen) op de hem door eene commissie van kiezers voorgelegde
vragen, geantwoord: ‘dat hij was voor algemeen regtstreeksch stemregt, met geheime
stemming; voor het publiek maken, door de pers, van het verhandelde op den
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Rijksdag; voor het handhaven van de door de pruissische Grondwet erkende regten
des volks, en, eindelijk, voor eene vermindering der militaire begrooting.’
Het baart in sommige kringen nogal opzien, dat de heer Thissen juist dezer dagen,
in het heetst van den verkiezingsstrijd, door den Keizer van Oostenrijk benoemd is
tot ridder van de IJzeren Kroon. De kiezers, die voor den heer Bürgers gestemd
hebben, zijn door het (liberale) kiescollegie uitgenoodigd, den heer Thissen hunne
stemmen te geven. Een Keulsch blad maakt hierbij de opmerking, dat de afstand
tusschen de liberalen en clericalen minder groot schijnt, dan tusschen eerstgenoemde
partij en de Regering, daar de heer Camphausen, Thissens tegenstander, ministerieel
is.
- Er is dezer dagen een begin gemaakt met het plaatsen, op den vasten Rijnbrug
te Keulen, van het kolossale ruiterstandbeeld, voorstellende Z.M. den Koning van
Pruissen.
- Uit Crefeld wordt geschreven, dat voor de nieuwe transport-assurantie-compagnie
Rijnsch-Westfaalsche-Lloyd bijna voor drie millioen th. is ingeschreven; zoodat de
ingeschreven sommen (dewijl het maatschappelijk kapitaal op slechts één millioen
th. bepaald was) tot op één derde zullen moeten worden herleid.
- Men verneemt, dat eerstdaags eene bijeenkomst zal plaats hebben van de
ondernemers der aanteleggen spoorwegen langs de Moezel, ten einde maatregelen
te beramen om de hoogst gewigtige landstreek, welke die rivier doorsnijdt, niet
langer verstoken te laten van de voordeelen eener betere communicatie. Tevens
zou men bij die gelegenheid beraadslagen over een voorstel van het ministerie,
betreffende eene gewenschte uitbreiding van het telegraafnet.
- Weder circuleert te Coblenz eene petitie tegen de speelbanken, door welke
inrigtingen (naar luid van dat stuk) de stad en hare omstreken benadeeld worden.
De Mainzer-Beobachter, dat feit mededeelende, voegt daarbij eenige beschouwingen
en zegt onder anderen: ‘Voor den honderdsten keer verklaren wij, tegen de
speelbanken te zijn. Indien ons ware opgedragen de bevoegdheid om concessien
te verleenen tot het oprigten van dusdanige etablissementen, zou nooit één enkele
gulden op de groene tafel geworpen zijn. Maar, er is verschil tusschen afkeuren en
een vervolgziek fanatismus, gelijk dat, hetwelk zich dezer dagen openbaart. De
speelbanken brengen ongeluk aan, zegt men. Toegestemd! Maar, zij roepen
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te gelijker tijd een vertier in het leven, dat zonder haar niet zou kunnen bestaan.
Wat zou Homburg, Ems, Nauheim, ja zelfs, wat zou Wiesbaden zijn, zonder de
Bank? Toch erkennen wij, dat zulke beschouwing geen grond mag opleveren om
iets te verdedigen, dat uit een zedelijk oogpunt niet te verdedigen is. Dat dus
Homburg te gronde ga, mits de beginselen bewaard blijven! Doch, van waar op
eenmaal dat algemeen partijtrekken voor zedelijkheid? De colporteurs van petitien
mogen het ons ten goede houden, indien wij, overigens volkomen bereid om het
getal handteekeningen op hunne adressen met de onze te vermeerderen, een
glimlach niet kunnen onderdrukken bij de vraag, die op onze lippen zweeft: of ook
soms hier en daar broodnijd schuilt onder dat hardnekkig bestrijden van... verkeerde
dingen? Het harder klinkend woord, dat misschien juister onze meening zou
uitdrukken, willen wij liever niet uitspreken.’
- Men schrijft uit Bingen: ‘Reeds sedert lang was de katholieke bevolking der
Rijnlanden verstoord over de aanhoudende aanvallen, waaraan zij blootstond van
de zijde der Gustaaf-Adolf-Vereeniging, of van sommige personen, die, wij weten
niet, met welk regt, voorgeven, de woordvoerders dier Vereeniging te zijn. Zeker
protestantsch geestelijke alhier heeft dezer dagen aan die verstoordheid op nieuw
voedsel gegeven door het schrijven van zekeren Gustaaf-Adolf Kalender, waarin
ons geloof, onze begrippen en onze godsdienstige overtuiging op de snoodste wijze
worden aangetast. Het bisschoppelijk bestuur te Mainz heeft zich genoodzaakt
gezien, van onze grieven in het algemeen en van den inhoud van dien kalender
kennis te nemen, en tevens maatregelen te beramen ter bestrijding van zulke
aanvallen. Met groote vreugde vernemen wij, dat de Mainzer Curie eene, door alle
geestelijken van het bisdom onderteekende petitie aan Z.M. den Koning heeft gerigt,
waarin die Vorst, als Opperhoofd der Evangelische Landskerk, wordt verzocht, zijne
katholieke onderdanen tegen zulke beledigingen en krenkingen in bescherming te
willen nemen.’
- De cholera, die te Keulen in de maand Januarij slechts vier offers eischte, is
den

den

weder aan het toenemen. Van den 12 tot den 17 dezer, zijn 23 lijders aan die
ziekte bezweken.
- De aartsbisschop van Keulen, de heer Paulus, heeft openbare gebeden
voorgeschreven voor de R. Katholieke Kerk in Polen en Rusland.
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- De Provincial-Correspondenz beweert, dat de uitslag der verkiezingen de
verwachting der Regering heeft overtroffen. Volgens dat blad, zal het ministerie in
de oude provincien eene meerderheid bezitten van twee derden. Van de 167 definitief
besliste verkiezingen zou men kunnen vaststellen, dat 87 tot de behoudende en 25
tot de oud-liberale partij behooren. Vervolgens zou het katholieke centrum 8, en de
vooruitgangspartij 10 leden tellen; bovendien rekent men nog 10 Polen, en 2 leden,
wier rigting twijfelachtig is. Wat de in de nieuwe provincien gekozen leden aangaat,
beweert de Correspondenz, dat 21 daarvan tot de nationale partij, en 18 tot de
oppositie behooren. De keuze van den heer Rothschild te Frankfort zou (volgens
genoemd blad) een bewijs zijn van de gezindheid der Frankforters om zich met de
Regering te verzoenen. Prins Frederik Karel heeft de op hem gevallen keuze
aangenomen. Ten slotte berigt de meergemelde courant, dat de Koning de
Frankforter deputatie met groote welwillendheid heeft ontvangen, en een herhaald
onderzoek van de bezwaren der stad tegen de opgelegde oorlogscontributie heeft
bevolen. Z.M. zou verklaard hebben, dat aan Frankfort geene lasten zouden opgelegd
blijven, welke de krachten der stad inderdaad te boven gaan en hare welvaart in
gevaar brengen. - Een Mainzer blad, al deze mededeelingen der Correspondenz
besprekende, vraagt, sedert wanneer de keuze van den oostenrijkschgezinden heer
Rothschild een blijk geworden is van Frankforts toenadering tot Pruissen? ‘En (aldus
gaat het voort), wanneer de classificatie der Parlementsleden even naauwkeurig is
als deze beoordeeling van de beteekenis der keuze van Rothschild, dan zullen wij
latere berigten afwachten, voordat wij ons met de Correspondenz verheugen, of
ons met hare tegenstanders bedroeven. Het papier, waarop die Correspondenz
correspondeert, is van eene bijzonder geduldige soort. Wij gaan nu de
allernaauwkeurigste splitsing der in de oude pruissische gewesten gekozen leden
met stilzwijgen voorbij, om te doen in het oog vallen, hoe handig de Correspondenz
omspringt met het classificeren der soorten, en hoe mild zij eene nieuw uitgevonden
soort, als ware het eene ontdekte plant of insekt, van een passenden naam weet
te voorzien. De in Hannover gekozen leden des Parlements, bij voorbeeld die, welke
geacht worden, de integriteit van dat voormalige Koningrijk voortestaan, en die dus
de pruissische veroveringen betreuren, worden oppositie-leden genoemd. Die
Hannoveranen
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echter, welke zich schikken in de niet-hannoversche toestanden; zij, die met hart
en ziel Pruissen zijn geworden, zullen nationaal heeten! Wij, voor ons, kiezen geene
partij, of liever, wij kiezen partij voor juistheid van uitdrukking; wij kiezen partij voor
opregtheid. En uit dien hoofde moeten wij betuigen, niet te behooren tot de partij
der Provincial-Correspondenz. Vordert men van den Hannoveraan, van den
Nassauer, van den Frankforter en den Keurhes, dat hij pruissischgezind zij, welnu,
dat men dan de zaak bij den waren naam noeme; doch hem pruissischgezindheid
optedringen als nationaliteit, is onwaar, onjuist, onregtvaardig, en derhalve uit den
booze. De koningsgezindheid der Correspondenz schijnt verder te gaan, dan de
wenschen des Konings zelven, daar Z.M. uitdrukkelijk verklaard heeft, de gehechtheid
der bewoners van de geannexeerde landstreken aan vorige regeringsvormen en
dynastien te eerbiedigen, mits slechts die gehechtheid zich niet openbare in daden.
Z.M. heeft dus niet gewild, dat zijne nieuwe onderdanen huichelaars zouden zijn;
en huichelarij is het, nationaal te noemen, wat niet-nationaal is.’

[25 februari 1867
Circulaire voordracht te Antwerpen]
25 februari 1867
Uitnodiging tot het bijwonen van de voordracht van Multatuli te Antwerpen op 28
februari. Gedrukte circulaire. (U.B. Gent; reproduktie in Ger Schmook: Multatuli in
de Vlaamse gewesten, Antwerpen 1949, tgo. blz. 100).
Antwerpen, 25 Februari 1867.
Mijnheer,
Wij hebben de eer U ter kennis te brengen dat, door de zorg der afdeeling van
NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE, eene Conferentie is ingericht, welke zal gehouden
worden door den nederlandschen schrijver

Multatuli,
op Donderdag 28 dezer, ten 8 ure 's avonds stipt.
De uitstekende bekwaamheid van den schrijver der IDEËN, MINNEBRIEVEN, MAX
HAVELAAR enz. laat ons met zekerheid voorzeggen dat de leden van den CERCLE in
grooten getalle zullen opkomen, zoo zeer om hulde te bewijzen aan den letterkundige
als om hem te waardeeren als redenaar.
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Aanvaardt, Mijnheer, de verzekering onzer volkomene hoogachting.
De Secretaris,
Edouard RIGELÉ.
De Voorzitter,
J. Franç. LOOS.
Ingevolge het reglement, zal ieder lid de dames zijner familie, die met hem inwonen,
kosteloos kunnen binnenleiden. Ten prijze van eenen franc, zal hij ingangskaarten
kunnen bekomen voor alle andere dames aan het Bestuur voorgesteld. Mits het
zelfde inkomgeld zal hij voor zijnen vader, zijne broeders of zonen, die bij hem
inwonen, toegang kunnen bekomen. De personen, vreemd aan de stad en
voorsteden, door een lid voorgesteld, zullen een inkomgeld van twee francs betalen.
De uitdeeling der kaarten zal, ten dage der zitting, van 12 tot 2 ure plaats hebben.

[25 februari 1867
Aankondiging in Le Précurseur]
25 februari 1867
Aankondiging van een voordracht van Multatuli in het antwerpse dagblad Le
Précurseur. (Stadsbibliotheek, Antwerpen; fotokopie M.M.)
Jeudi 28 février, à 8 heures précises du soir, dans la grande salle, conférence de
M. Douwes Dekker, l'auteur si connu sous le pseudonyme de Multatuli, de Max
Havelaar, Minnebrieven, Ideën, etc.
La conférence de M. Montigny, annoncée pour le même jour, est remise.
Nous nous empressons d'annoncer ci-dessus que Multatuli, l'éminent écrivain
néerlandais, donnera jeudi prochain une conférence au Cercle artistique et littéraire
de cette ville. L'auteur de Max Havelaar est incontestablement un des hommes les
plus remarquables de notre époque. Fonctionnaire supérieur aux Indes-Orientales,
il s'est sacrifié pour les 40.000.000 de sujets qui peuplent les colonies hollandaises.
Rentré dans son pays, il y a publié, depuis 1860, sur les colonies de la mère-patrie,
une série d'ouvrages qui ont impressionné la nation au point d'ébranler, l'un après
l'autre, les différents ministères qui se sont succédé en Hollande depuis quelques
années.
Dans ses derniers écrits, les Minnebrieven et les Ideën, il traite la plupart des
questions de philosophie, de morale, d'art et de socialisme qui agitent le monde
intellectuel. Ses ouvrages se distinguent par leur
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forme essentiellement artistique, qui indique, autant que le fond, l'homme supérieur.
Il expose d'une manière saissisante; impossible de résister à l'entraînement de son
style; ses couleurs éblouissent. Multatuli ets-il orateur? Nous l'ignorons; mais s'il
parle comme il écrit, à coup sûr il aura à Anvers le plus grand succès.

[27 februari 1867
Aankondiging in Het Handelsblad]
27 februari 1867
Aankondiging van Multatuli's voordracht in Het Handelsblad van Antwerpen.
(Stadsbibliotheek, Antwerpen)
Donderdag avond heeft in den Cercle de aangekondigde konferencie plaats van
den hollandschen schrijver Multatuli. Aanvang ten 8 ure.

[27 februari 1867
Aankondiging in De Koophandel]
27 februari 1867
Aankondiging van Multatuli's voordracht in het antwerpse dagblad De Koophandel.
Dit bericht werd herhaald in het nr. van 28 februari. (Stadsbibliotheek, Antwerpen)
Morgen, donderdag, 28 februari, ‘in de groote zaal,’ conferencie van M. Douwes
Dekker, de zoo beroemde schrijver, gekend onder den naam van MULTATULI, van
Max Havelaar, de Minnebrieven, de Ideen, enz.

[27 februari 1867
Bericht in Le Précurseur]
27 februari 1867
Bericht in het antwerpse dagblad Le Précurseur. (Stadsbibliotheek Antwerpen)

Cercle artistique.
Aujourd'hui mercredi 27 février, conférence de M.D. Bancel. La comédie avant
Molière.
Demain jeudi 28 février, conférence de M. Douwes Dekker, l'auteur si connu,
sous le pseudonyme de Multatuli, de Max Havelaar, Minnebrieven, Ideën, etc.
Ces deux conférences auront lieu dans la grande salle, à 8 heures précises du
soir.
Monsieur le rédacteur,
Dans l'entrefilet que vous avez publié lundi sur Multatuli, il est dit: ‘Multatuli est-il
orateur? Nous l'ignorons, mais s'il parle comme il
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écrit, à coup sûr il aura à Anvers le plus grand succès.’
A en croire les comptes-rendus des séances du Congrès des sciences sociales,
tenu à Amsterdam il y a 3 à 4 ans, le doute n'est pas possible. Voici ce qu'a dit de
lui l' Indépendance belge:
‘Tel est en résumé le discours de M. Van Soest. Il avait eu des passages
énergiques. Ce n'était que l'avant-coureur d'une des plus vives sorties que nous
ayons jamais entendues dans les assemblées publiques, sortie qu'allait faire M.
Douwes Dekker.
M. Douwes Dekker a été à Java. Il en est revenu profondément impressionné de
la position faite aux Javanais. Son coeur, un coeur viril, saigne encore au souvenir
de ce qu'il a vu. Il veut la réforme. Il l'a promise à ceux au nom de qui il parle. Il l'a
demandée au peuple, au gouvernement, au roi. Sa réclamation a des accents amers
et fiévreux, sa voix tonne: le reproche qu'il accentue déchire: c'est un terrible orateur.
Quel tableau il nous a fait de la misère des Javanais et de l'indifférence du
gouvernement! Que nous étions loin de flegme hollandais, et que de passions cette
âpre parole excitait dans l'auditoire! Cela a été si loin que, son discours fini, un des
membres du Congrès, M. Dumonceau, a demandé que quelqu'un présentât la
défense du gouvernement.’
De son côté l'Office de publicité de cette époque constate qu'il a parlé au Congrès,
‘avec une éloquence toute de flamme.’
Allons l'entendre, Monsieur le Rédacteur, et veuillez agréer, etc.
A.

[27 februari 1867
Ingezonden Stuk in de Sneeker Courant]
27 februari 1867
Ingezonden Stuk betreffende het koloniale vraagstuk in de Sneeker Courant, nr.
17. (Archief Sneker Nieuwsblad; fotokopie M.M.)
Welke progressieve auteur zich achter de schuilnaam Frits - de recalcitrante zoon
van Droogstoppel - verschuilt, is niet bekend.
SNEEK, 24 FEBRUARI
AMICISSIME,

1867.

Zonder eene herinnering aan het stereotiepe spreekwoord: ‘belofte maakt schuld,
af te willen wachten, zal ik maar weer eens met U op 't papier keuvelen, eensdeels
om niet te lang bij u in 't krijt te blijven; anderdeels - en dat is wel de hoofdreden omdat ik over een onderwerp zal kunnen schrijven, dat u, evenzeer als mij,
belangstelling
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inboezemt. - 'k Zal ditmaal zwijgen van de serie vermakelijkheden en uitspanningen,
die daar liggen tusschen mijn laatste epistel en het tegenwoordige, ook al, omdat
ik mij noch geroepen of bekwaam, noch er ook zelfs lust toe gevoel, om telkens als
kunstrechter op te treden. Ik voer u op een geheel ander terrein; een terrein dat ons
evenwel niet geheel vreemd is, daar we er reeds vroeger menig verkenningstochtje
op maakten en veel over spraken en disputeerden. Wat me dan altijd wel beviel
was, dat we, ja, in kleinigheden soms verschilden, maar in de hoofdzaak toch vrij
homogeen waren; zonder dat deze homogeniteit intusschen schadelijk terug werkte
op den loop der debatten. Ge zult zeker reeds geraden hebben, waarover ik u wilde
spreken; zoo niet dan zullen een paar vragen voldoende zijn, om u onze gesprekken
weer levendig voor den geest te brengen. Ter zake dan!...
Herinnert ge u nog, amice, het oogenblik waarop de MAX HAVELAAR’ verscheen,
dat agitante boek, van welks verschijning men - naif genoeg! - in de tweede kamer
durfde verklaren, dat het ‘eene rilling’ - (jammer, voorwaar! dat het bij die
voorbijgaande zenuwaandoening bleef) - ‘door het land had doen gaan’?...
Herinnert ge u nog dien wegslependen stijl, die soms bittere satire en bovenal
onweerlegbare zeggingskracht van den schrijver; onweerlegbaar omdat ze, met de
kracht der innigste overtuiging gesproken, ook uit het romantiesch kleed, waarin de
dichter ze gehuld had, - het onmiskenbaar adelmerk vertoonde der waarheid; zij 't
dan ook der koude, der naakte, der gruwelijkste waarheid! Heeft u later nog niet
dikwijls die vreeselijke beschuldiging - vreeselijk voor ieder Nederlander, omdat ze
nooit weêrsproken werd - in de ooren geklonken:
‘Daar ligt een roofstaat aan de zee, tusschen Oost-Friesland en de Schelde’...??...
Ja, niet waar?... Welnu, amice, weet ge dan ook, dat daar nu reeds zes jaren zijn
voorbijgegaan, sedert Multatuli aan den Koning de vraag richtte: ‘of het zijn wil was,
1
dat de Havelaars worden bespat door het slijk en de modder van Slijmeringen en
2
Droogstoppels ; en

1
2

De zich zelfverloochende mannen, die recht vroegen voor den armen verdrukten Javaan.
Een edel tweemanschap - nauw verwant aan elkaâr - en wier namen men gevoeglijk zou
kunnen omzetten door de qualificatie pligtverzakende schipperaars en femelende bloedzuigers.
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dat zijne meer dan 30 millioenen onderdanen daar ginder, werden mishandeld en
uitgezogen in zijnen naam?’...
Zes jaren liggen daar dus ook tusschen 's schrijvers oproeping aan het
Nederlandsche volk, om een einde te helpen maken aan knevelarij en onderdrukking,
aan diefstal, roof en moord; uitgeoefend op groote schaal en in hunnen naam in
‘dat prachtig rijk van Insulinde, dat Nederland zijn Eigendom durfde noemen.
En sedert dien tijd zijn daar nieuwe getuigen opgestaan, - oog- en oorgetuigen
van de gruwelen, die daar geschieden - en ze hebben bevestigd door hunne
geschriften, wat reeds vroeger verkondigd werd. En ons volk?... Blijft het onverschillig
voor zijn eer; onverschillig voor menschelijkheid, voor rechtvaardigheid en plicht,
voor zijn eigen belang zelfs? Het Nederlandsche volk:
‘Sey es Wonne, sey es Plage,
Schiebt es zu dem andren Tage,
Ist der Zukunft nur gewärtig,
Und so wird es niemals fertig!?’...

Zou dat zoo zijn? Zouden we reeds aan Göthe het model geleverd hebben van
laakbare onverschilligheid?...
Wij hebben, Goddank! eene te goede dunk van het weldenkend deel onzer natie,
dan dat we dit met: ja! zouden beantwoorden. Neen! daar is, gelukkig, in den laatsten
tijd meer leven gekomen in de koloniale politiek. Men begint meer en meer belang
te stellen in den maatschappelijken toestand daar ginder. Daar zijn stemmen
vernomen, die weêrklank hebben gevonden in de harten van velen in den lande;
daar zijn mannen opgestaan, wier harten warm kloppen voor het welzijn van den
armen verdrukten Javaan. Onder deze verdient, naast DOUWES DEKKER, vooral te
worden genoemd Dr. W. BOSCH, een man, die jaren als geneesheer op Java
werkzaam en dus wel in de gelegenheid was om ‘al het onrecht en de kwelling te
leeren kennen, waaronder de Javaan, bij een voorgewend vaderlijk bestuur, gebukt
gaat.’
Hij heeft in 't laatst van 1865 eene voorlezing gehouden te Arnhem, in de zaal
van 't Nut van 't Algemeen en deze onder den titel: ‘ik wil barmhartigheid en niet
offerande’ - later in druk gegeven. In de voorrede van deze brochure ontwikkelt de
schrijver in korte woorden wat hij zich voorstelt te bereiken: ‘Zoolang er geen weerzin
ingeboezemd, geen afkeer en verontwaardiging bij geheel het volk is
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ontwaakt, over ons onregtvaardig exploitatie-stelsel op Java en de middelen,
waarmeê het gehandhaafd wordt, is er ook geen hoop, dat wij eensgezind en krachtig
de handen ineen zullen slaan, om met goed gevolg het hoofd te bieden aan de
partij, die er de grootste voordeelen van trekt en het met alle kracht instand houdt.
Welke jammertooneelen er door veroorzaakt werden, bleef aan de groote
meerderheid onbekend, die daarom onverschillig was voor 't geen er voorviel. Die
rampen moeten meer algemeen bekend worden, zal er, bij het nog niet verdorven
deel van Neêrlands volk, sympathie en mededoogen gewekt worden.’
Het is hem, na die boeiende rede, niet zwaar gevallen om eene vereeniging in 't
leven te roepen, die, onder den naam van: Maatschappij tot nut van den Javaan,
zich ten doel stelt om te werken: ‘in het belang van moederland en Indië, van alle
goede staatsburgers in elke rigting, van Christendom en beschaving, van ieder die
prijs stelt op onze welvaart en bloei, in onafscheidelijk verband staande met de
goede gezindheid der verongelijkten. Allen noodig ik tot deelneming aan onze
vereeniging uit. De nu versnipperde krachten moeten, door geheel ons land, door
eene aanzienlijke deelneming in alle steden, tot één magtig geheel worden, dat zijn
invloed, zijne, aan zuivere beginselen ontleende, gezag hebbende stem kan doen
gelden bij de verkiezingen met het oog op de koloniën, en bij de maatregelen die
dienen genomen te worden in het belang van Indië zoowel als van het moederland.’
Het hoofdbestuur dier maatschappij is gevestigd te Arnhem. Intusschen zijn in
verschillende oorden des lands reeds zustervereenigingen verrezen, en amice, tot
mijn blijdschap kan ik u meêdeelen, dat ook hier ter stede eene afdeeling in 't leven
is geroepen. Naar aanleiding van eene vergadering, Donderdag avond jl. gehouden,
wenschte ik u 't een en ander meê te deelen. Dit stel ik uit tot mijn volgende epistel.
Tot zoolang dus gegroet.
T.T.
FRITS.

[28 februari 1867
Brief van A. de Vos aan Multatuli]
28 februari 1867
Brief van A. de Vos aan Multatuli. Eigenhandig concept. Dubbel velletje postpapier,
tot het midden van blz. 3 beschreven. (A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.)
De tekst heeft enkele doorhalingen en verbeteringen.
De vuistslag aan Beets: zie V.W. III, blz. 28.
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Antwerpen, 28 Februari, 67.
Mijnheer Douwes Dekker,
Mijn hart sprong op van vreugde in mijn borst, toen ik vernam dat gij naar
Antwerpen zoudt komen. Ik heb uw ‘Max Havelaar’, ‘de bruid daar boven’, uw' ‘brief
aan Mw P..., uw ‘Herdrukken’ en ‘Minnebrieven’ gelezen; en van uw werken gekocht
meer dan de geringheid mijner middelen mij toelaat. Dees dag is een van de
gelukkigste mijner jeugd: ik hoop toegang te verwerven tot de conferencie-zaal in
den ‘Cercle’. Zoek ik niet de gelegenheid om mijn hand in de uwe te sluiten en te
spreken met u; toch zal ik u mogen hooren en zien, en uw wezenstrekken
licht-teekenen in mijn geheugen, gelijk uw gevoel en gedachte in de minst bevlekte
zijde mijner ziel. Indien ik u spreken mócht, zoo zou toch de invloed van uw bijzijn
mijn woord tot stameling verlammen; de pen gehoorzaamt beter mijn' wil en is tegen
ontroering sterker.
Dát kan toch geen hinder zijn: u iets te schrijven. En ik doe 't niet opdat gij u met
mij bezig houden of bekommeren zoudt; maar ik kan den drang niet weêrstaan, die
mij aanstuwt tot u, en bekoort om u meê te deelen van 't zoetste en innigste mijns
levens. Dit zult ge ten minste eens lezen; en mij dunkt, al heeft mijn uitdrukking de
kracht nog niet om velen te bewegen, dat toch bij u een glimlach van genoegen op
dees geschrijf antwoorden zal: dat ge wellicht in u-zelven eens zeggen zult: ‘Zoo
die jongeling tot dáád kon maken wat daar kiemt in zijn begeerte!’ En 't lust mij te
droomen dat dees huldegroet mijner zwakheid, al ware 't maar weinig stonden, uw
onmeetbare smert verzachten kan.
Hoe veel-omvattend de vermogens zijn uwer natuur, toch zou 't u bezwaarlijk
vallen (vermoed ik) te kennen en gedenken ieder, die u - in 't verborgen als ik genegen is. Maar genoeg is 't mij begrepen te zijn in die gezamentlijke omhelzing,
waarin uw groote liefde heur armen strekt om uwe Tine en uw' Max - over Insulinde
en de wereld.
De vuistslag aan Beets in uw ‘Japanse gesprekken’ toegebracht, is toch zeker
niet voor den jongen student, die ‘Aan Aleide’ schreef en 't portret van ‘Bertha’
maakte, niet waar? 't Is voor 'nen anderen of veranderden Beets? Zoo 't voor dien
éérste ware, Multatuli, 't zou me pijne doen, al komt de slag van u; of liever omdat
hij van u komt.
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[28 februari 1867
Voordracht van Multatuli te Antwerpen]
28 februari 1867
Voordracht van Multatuli in Antwerpen. Blijkens een krantebericht van 17 maart
was het onderwerp: Het streven naar waarheid.

[28 februari 1867
Bericht in het Nieuwsblad voor den Boekhandel]
28 februari 1867
Bericht in het Nieuwsblad voor den Boekhandel, N. 9, Donderdag 28 Februarij
1867, blz. 47, in de rubriek: Nieuwste uitgaven in Nederland.
MULTATULI,

Een en ander naar aanleiding van J. Bosscha's Pruissen en Nederland.
o

Amsterdam, C. van Helden, Gr. 8 . (4 en 108 blz.) f1,40.

[28 februari 1867
Verslag in de De Koophandel]
1 maart 1867
Verslag van Multatuli's voordracht in het antwerpse dagblad De Koophandel.
(Stadsbibliotheek, Antwerpen; fotokopie M.M.)

Cercle artistique.
Gisteren hebben wij in den Cercle de conferencie bijgewoond van Multatuli. Nimmer
hebben wij eenen redenaar als hij zien optreden, die tevens de diepste wijsgeerige
grondbeginselen zoo eenvoudig wist in te kleeden en zijne talrijke toehoorders aan
zich te boeien. Daarom ook brengen wij onze openbare hulde aan den Cercle om
een redenaar in ons midden te hebben gebracht, die ons zulke genoeglijke stonden
heeft doen smaken.
Dit zij enkel in het voorbijgaan gezegd. Later zullen wij breedvoerig op deze
conferencie terug komen.
Wij stippen zulks heden enkel aan, omdat wij met innig genoegen vernomen
hebben, dat Multatuli zich morgen avond nog eens in ons midden zal bevinden, om
ons te vergasten op zijn uitmuntend redenaarstalent, gepaard met zijne diepe
menschenkennis.
Zeker zou de redenaar ons mogelijk deze gunst niet meer hebben toegestaan,
in geval hij zich niet had laten overhalen door de talrijke vragen, hem door de leden
van de Cercle te dien einde toegestuurd. Morgen avond, om 8 ure, zal dus de tweede
conferencie, bij inschrijving, door Multatuli gegeven worden in de ROODE ZAAL van
den Cercle.
De inschrijvingslijsten welke te dien einde in het lokaal van den CERCLE zijn
neergelegd, zijn reeds met talrijke handteekens bekleed, en wy zijn overtuigd dat
de zaal morgen avond de bewonderaars van het talent van den uitmuntenden
schrijver en redenaar niet zal kunnen bevatten.
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[2 maart 1867
Brief van Multatuli aan De Vos]
*2 maart 1867
Brief van Multatuli aan A. de Vos. (Péé: Multatuliana, blz. 43-44)
Saterdag morgen.
Aan Dr. Amand de Vos,
Beste, hartelyke kerel, ik dank u voor uw brief. Beschuldig my niet van lauwheid
dat ik niet terstond antwoordde. Gister wilde ik dat doen, doch had geen kwart uur
vry. Juist om niet haastig te schryven stelde ik het uit tot heden, en zie, toch ben ik
gedwongen tot haast. Ge hebt gehoord dat ik heden avond weêr spreek. Ik geloof
en denk en hoop dat ik zal kunnen beschikken over een kaart van toegang (dat zal
ik straks vernemen) en zoo ja, u een zenden. Kom dan van avond my de hand
geven. Ik vind het zeer schoon dat ge party trekt voor B. aan wien ge lieflyke
indrukken verschuldigd zyt. Ook ik beminde hem toen hy nog een mensch was in
stede van... nu ja, vul maar in.
Of een dichter kàn ontdichterd worden, weet ik niet. Dit is zeker, dat Beets thans
geen dichter is, en zelfs niet iemand die dragelyke verzen maakt. Z'n Waterloo-vers
is waarachtig beneden critiek. Dus ik zie u van avond? Vergeef myn kortheid, ik
moet wat orde brengen in mijn ideën en daarom breek ik af.
Uw brief is zeer schoon. Dat wist ge niet, denk ik. Maar ik was er door getroffen.
Hartelijk gegroet,
D.D.

[2 maart 1867
Artikel in De Vlinder]
2 maart 1867
Artikel over Multatuli in De Vlinder, Weekblad voor Kunsten, Letteren en
Wetenschappen. (A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.)
Ofschoon gedateerd 3 Meert, kan dit blad blijkens de slotmededeling uiterlijk op
zaterdagmiddag 2 maart verschenen zijn.
V.S.: Van Straalen.

Multatuli.
Hem te zien en te hooren was, sedert de verschijning van ‘Max Havelaar,’ een der
vurigste wenschen van mijn hart, en, al is het waar dat ik, de Noord-Nederlander,
hem liever het eerst gezien had in 's landsvergaderzaal, op het Binnenhof te 's
Gravenhage, (plaats waar de waarheid niet te vaak en niet te veel zetelt) gevoel
van billijkheid,
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van liefde voor België, deed mij, bij het optrden van Multatuli in de Cercle tot mij
zelven zeggen: ‘Hier ten minste zal hij begrepen worden.’ Het Nederlandsch hart
laat zich niet verkleinen door de staatkundige scheiding van Noord en Zuid, en voor
het mijne was de verschijning van den gevierden man in de Scheldestad, waren de
blijken van sympathie hem hier bewezen, eene vergoeding voor het leedwezen dat
het Oude Nederland geen plaats heeft voor den man, die kon zijn, neen trots alle
bekrompen tegenspraak, is en blijft: een der hechtste steunpilaren van onze zedelijke
wedergeboorte.
De lezer van de Vlinder, vergeve zijnen verslaggever deze ontboezeming van
meer persoonlijk gevoel.
Het eerst heeft Multatuli hooren zeggen, zien doen in zijn Vaderland, wat weinigen
nauw durven denken, nauw hoorbaar fluisteren in hunne, kleine, dagelijksche
omgeving.
Maar ter zake, en eilaas! om de kleine ruimte van ons blad, beknoptelijk ter zake.
De Multatuli van donderdag avond is ons af noch mêegevallen. Wat nieuws en
buitengewoons kon verwacht worden van hem, door ieder, die den ‘Max Havelaar’
gelezen heeft, werk, door Multatuli niet alleen geschreven, maar, en dit zegt alles,
geleefd? Multatuli was voor ons Max Havelaar, juist wat wij van hem verwachten,
in hem wilden. Eenvoudig maar tevens kernachtig en sierlijk was de wijze waarop
hij ons het Shakesperiaansche: Er is verrotting in den Staat, nogmaals herinnerde.
Hij had gelijk, er is leugen in onze opvoeding, leugen in de gedachten en
denkbeelden, die het geestelijk en zedelijk leven der huidige Maatschappij vormen
en staande houden. Mochten wij niet slechts ja en amen zeggen op die droeve
waarheid, maar zooveel in ons is, hare treurige gevolgen tevens voorkomen!
Eén ding heeft Multatuli echter vergeten. Hij, die het: Cogito, ergo sum, als
wijsgeerige grondregel verwerpt, heeft het gevoel op den achtergrond geschoven,
als hij nalaat, met dankbare eerbied van de mannen, welke toch ook voor hem
opvoeders van het menschelijk geslacht zijn, te gewagen als van de zulken, die
zonder om- en aanzien weêrgaven, wat, zij in alle oprechtheid des harten, waarheid
meenden. Het driejarig kind denkt niet maar het voelt zijn zedelijk ik zijn, wanneer
het beschaamd 't aanzicht bergt in den schoot zijner moeder, wier weemoedige blik
het een kleine kinderfout verwijt, en
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wanneer hij dan, met weenend oog, den vergevingskus afsmeekt. Alle waarheid is
betrekkelijk: Multatuli heeft het niet uitdrukkelijk gezegd, maar het is het noodzakelijk
gevolg van hetgeen hij sprak. Wij hebben hooren zeggen, dat de spreker zich in te
weinig verheven taal heeft uitgedrukt.
Eilieve, kennen en beamen dezulken niet het woord van Goethe: Gevoel is alles.
Ontbrak Multatuli dat gevoel, wanneer hij in zijn laatste woorden een ander gebed
van een onwetenden ontboezemde? Wij weten, het spreken over God is voor velen
een steen des aanstoots in een conferencie, als of er iets was, dat meer bewijzen
geeft van het geestelijk leven van den mensch dan de vraag, die hij zich zelven
doet: Wat is de oorzaak van het Al? Waartoe ben ik? Wat zal het zijn? Voor ons
openbaart God zich niet zoo zeer in heilige boeken. Ons eigen hart spreekt het
meest en het best van den onbekenden God en dat hart noemt hem waarheid,
liefde; dat hart zegt ons, dat hij het meest godsdienstig is, die deze het best
daadmerkelijk maakt, in huis en familie, in dagelijks bedrijf en in de kleinere of
grootere afdeeling der maatschappij, waarin hij arbeidt en werkzaam is.
Socrates, Plato, Descartes, Spinoza, Kant, Schiller en anderen hebben dit gezegd
elk in zijn taal, ieder op zijn eigen wijze. Multatuli donderdag avond in de zijne! Kan
dat te dikwijls gezegd worden? Wordt het niet te weinig gezegd? Beter dan de Vlinder
het kan beschrijven, heeft Multatuli het zelf gezegd in zijne werken. Lezer, leer dus
daarin den man kennen in zijne gedachte, en wat nog heel iets anders zegt, in zijne
handelingen.
Multatuli zelf is Max Havelaar.
V.S.
Wij achten ons gelukkig onzen lezers te kunnen berichten, dat Multatuli op het
vereerend aanzoek der toehoorders zijnerverhandeling, voorgenomen heeft heden
avond (zaturdag) andermaal in dezelfde vereeniging te spreken. Toegangsbewijzen
zijn in den Cercle aan 5 fr. verkrijgbaar.

[2 maart 1867
Tweede voordracht van Multatuli in Antwerpen]
2 maart 1867
Tweede voordracht van Multatuli te Antwerpen.
Volgens een krantebericht d.d. 17 maart was het onderwerp: De leugen van 't
huwelijk.
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[2 maart 1867
Ingezonden stuk in de Sneeker Courant]
2 maart 1867
Ingezonden Stuk betreffende het koloniale vraagstuk in de Sneeker Courant, nr.
18. (Archief Sneker Nieuwsblad; fotokopie M.M.)
Vervolg van het artikel d.d. 27 februari.
n.t.: ongebruikelijke afkorting voor natuurlijk.
SNEEK, 28 Februari 1867.
AMICISSIME,
Misschien zal ik de beschuldiging van breedsprakigheid niet kunnen ontgaan,
vooral als ik in aanmerking neem, dat ik u weinig nieuws schreef in mijn vorige, en
dat ge ook thans weêr niet veel zult hooren, dat u niet reeds bekend was. Soit!... A
priori ben ik evenwel zoo vrij u op te merken: dat ook algemeen bekende zaken en
aangenomen waarheden, soms nog wel eens herinnerd mogen en moeten worden.
Ik wees dan ook niet zonder bedoeling op die zes jaren, die daar liggen tusschen
het tijdstip, waarop de Nederlandsche natie algemeen kennis nam - of 't althans
had kunnen doen - van die vuile schelmerij die hare eer te grabbel wierp, - en het
oogenblik, waarop ons volk het der moeite waard rekende om eindelijk eens de
oogen te openen, na dien reuzenslaap van onverschilligheid, waarin het zoolang
had voortgedommeld. Ten anderen vond ik het volstrekt, niet alleen niet overbodig,
maar zelfs noodzakelijk, om, bij het constateren van een feit, - als het verrijzen van
eene maatschappij, die zóó algemeene uitbreiding wenscht; - ook een oogenblik
stil te staan bij de gebeurtenissen, die tot dat ontstaan leidden, bij het doel, dat ze
zich voorstelt te bereiken en de wijze waarop ze hiertoe tracht te komen. Een en
ander meen ik kortelijk in mijn vorigen brief te hebben behandeld. - Ware ik u toch
zoo maar voetstoots op 't lijf gevallen, door u iets meê te deelen van onze vergadering
van de ‘Maatschappij tot Nut van den Javaan’ zonder eenige verdere introductie gij zoudt dan alle reden recht gehad hebben tot de opmerking - en tien tegen éen
dat ge ze niet gemaakt hadt! - maar, mijn hemel! amice, wat wilt ge dan toch? Ge
zendt me een kalf zonder kop, en vraagt me eene definitie van de kleur zijner oogen?
- Vergeef die wel wat plastiesche vergelijking! - Maar reeds genoeg! Ik houd me
overtuigd, dat ge - ook al miste veel daarin voor u het waas der nieuwheid - toch
mijn schrijven wel zult gelezen hebben. Ik verzoeke u dan ook vriendelijk, dit epistel
wel degelijk in verband te beschouwen met het vorige.
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‘Frappez fort, frappez juste, et surtout frappez souvent. Ziedaar de leus van Dr
BOSCH, zooals u uit het vroeger aangehaalde voorbericht zal gebleken zijn. Dat was
ook de leus van de beide sprekers in onze eerste vergadering der Maatsch. tot Nut
v.d. Javaan.
In korte trekken werd ons geschetst de gelukkige toestand van den Javaan, toen
de Europeanen ze voor 't eerst leerden kennen; - gelukkig in hunne rijke, weelderige
natuur, door hunne van melk en honig overvloeiende landouwen; gelukkig bovenal
in hunne vrijheid en kinderlijke eenvoudigheid. Welke eene keurige schilderij van
dien toestand levert ons niet die korte dichterlijke beschrijving van MULTATULI:
‘daarheen, waar 't gemoed zoo ontvankelijk is voor indrukken van reinheid, liefde,
deugd, heiligheid, onsterfelijkheid... Want luider dan elders verkondigen dáár de
Hemelen Gods eer, en het uitspansel Zijner handen werk... Dààrheen, waar elke
palm een gebed ruischt; waar de bloemen reuköfferen; waar de geheele natuur één
tempel is... een tempel vol pracht en majesteit, vol wéerklank van den naam:
Jehovah, Jehovah... van den naam desgenen die niet wonen kan in bouwsel van
des menschen hand...’
Maar, zie! daar kwamen mannen uit het Westen - mannen die zich naar Christus
noemden - in dien reinen tempel. En, zoodra ze den ijzeren voet gezet hadden op
dien lachenden bodem; - toen ging daar een weekreet op uit de borst van die
eenvoudige heidenen; een weekreet, die weldra tot een' wanhoopskreet oversloeg
tegen die indringers met blanke gelaatskleur; - want ze ontnamen dien bewoners,
wat de natuur hun geschonken had om niet; ze eigenden zich toe, wat hun niet
toekwam ‘schrede voor schrede zijn ze voortgeslopen en hebben den voetgezet op
den akker van hun naaste, gedurig den grenspaal verzettende... dat verboden was
in hun bijbel’... maar de stem van den God der christenen scheen te moeten spreken
door donderbussen, en te moeten snerpen in de geeselslagen, die neêrdaalden op
de naakte huid van den ‘zwarten hond’.
Maar daar kwamen weer andere westerlingen, die niet bevriend waren met die
vorigen, en - n.t. met innige ontferming bewogen! - maakten deze laatsten weêr
gebruik van hun recht! - het recht van den sterkste, en dus een heerlijk recht! - en
ze verjaagden die vreemde indringers; en zij, die nu n.t. geen indringers waren,
sloten traktaten en overeenkomsten met de Javanen, die hun als vrienden
beschouwden en geholpen hadden in 't verjagen dier vroegere
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ongenoode gasten. - En wat vreemd was! - die laatsten kregen 't daar ook heel
spoedig naar hun zin; ze vonden toch eene rijke, liefelijke natuur die een schoon
contrast opleverde met den natten en kouden bodem, dien zij de hunne noemden,
met hunne poelen en moerassen en hun bar klimaat; en daarbij vonden ze eene
bevolking, zacht en goedig als die lachende natuur-zelf, wier kinderen ze waren.
En zij - de gasten namelijk - begonnen te overleggen en te berekenen, dat hunne
armen veel sterker en hunne wapens veel doeltreffender, dat hun geest meer
ontwikkeld en hunne harten meer verstaald waren als die van hunne gastheeren; en ze maakten gebruik van de ontdekking, die ze gedaan hadden, en dwongen den
Javaan om voor hen te werken, en namen de buffels af, of lieten ze hun afnemen,
wat het zelfde is, en tergden het geduld van den geduldigste zoolang, tot hij tot
blinde woede gezweept en met het mes op de keel, en de hel in het harte, oversloeg
tot wilden amok, en dan... stieten 't mes door de keel van den getergde. Zòò
verbraken ze hunne eeden en beloften en schonden - juist niet op loijale wijze! hunne traktaten van vriendschap, met die bevolking gesloten; wat intusschen weêr,
niet vreemd is, want:... 't waren maar heidenen!...
‘En dat is alzoo gebleven tot op dezen dag.’
Gij zoudt misschien vragen, hoe 't mogelijk is, dat een handvol Europeanen,
eenige duizende Nederlanders, in staat geweest zijn, om, met zulk een
uitzuigingssijsteem en exploitatiestelsel, zich zoolang in het rustig bezit van hunne
O.I. bezittingen te verzekeren. Laat nu vooraf even protest aanteekenen tegen dat
rustig bezit. De ontzettende uitgaven voor leger en vloot ten behoeve dier bezittingen,
en de treurige slotperiodes van zoovele Zaïdja en Adinda geschiedenissen, leeren
ons in treffende taal wat de rapporten: ‘rustige rust’, te beteekenen hebben. Wat
overigends uw vraag aanbelangt: ik zal me houden, alsof ge 't niet reeds lang wist;
alsof 't u niet reeds voorlang bekend is, van welk eene zeer eenvoudige staatkunde
men zich bediend heeft, om den Javaan te maken tot ons werk- en lastdier; om hem
te herscheppen in eene machine, die koffij plant voor ons, opdat Nederland zich
dronken zou kunnen drinken aan welvaart, met hun zweet en bloed. Ziehier: ‘hij de geringe man - gehoorzaamt zijn hoofden; men had dus slechts die hoofden te
winnen door hun een gedeelte toe te zeggen van de winst... en het gelukte volkomen.’
In Max Havelaar wordt hiervan gezegd:
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‘Als men let op de ontzettende massa Javasche producten, die in Nederland worden
te koop geveild, kan men zich overtuigen van 't doeltreffende dezer staatkunde al
vindt men ze niet edel. Want mogt iemand vragen of de landbouwer zelf eene
belooning geniet, evenredig aan die uitkomst, dan moet ik daarop een ontkennend
antwoord geven. De regering verpligt hem op zijnen grond aan te kweeken wat haar
behaagt; zij straft hem als hij het aldus voortgebragte verkoopt aan wien 't ook zij,
buiten háár en zij zelve bepaalt den prijs die ze hem daarvoor uitbetaalt. De kosten
op den overvoer naar Europa, door een bevoorregt handelsligchaam zijn hoog; de
aanmoedigings-gelden aan de hoofden bezwaren daarenboven den inkoopsprijs,
en daar de geheele handel toch ten slotte winst afwerpen moet, kan die winst niet
anders worden gevonden, dan door den Javaan juist zóóveel uittebetalen, dat hij
niet sterve van honger 't geen de voortbrengende kracht van de natie verminderen
zou.
Ook aan de Europesche beambten wordt eene belooning uitbetaald in
evenredigheid met de opbrengst.
Wèl wordt de Javaan voortgezweept door dubbel gezag;... wèl wordt hij
afgetrokken van zijne rijstvelden;... wèl is hongersnood vaak 't gevolg van die
maatregelen...: doch vrolijk wapperen te Batavia, te Samarang, te Soerabaya, te
Passaroean, te Bezoekie, te Probolingo, te Patjitan, te Tjilatjap, de vlaggen aan
boord der schepen die beladen worden met de oogsten, die Nederland rijk maken.
Hongersnood?... Op het rijke, vruchtbare Java hongersnood? Ja lezer, voor
weinige jaren zijn geheele districten uitgestorven van honger; moeders boden hunne
kinderen te koop voor spijze; moeders hebben hunne kinderen gegeten.’
Dit is eene eenvoudige, treffende bladzijde, niet waar? uit een boek, welks
algemeene verspreiding men voorzichtigheidshalve heeft gemeend te moeten
smoren.
Wilt ge eene bijdrage van een ander getuige? Hoor dan, hoe loffelijk DR. BOSCH
zich uitlaat:
Wij zijn voortgegaan de graanakkers aan de Javanen te ontnemen, om ze doen
beplanten, tegen een derde van het regtmatig loon, met producten, die wij ons
toeëigenden. Wij zijn voortgegaan, ten behoeve van het batig slot, hen te dwingen
hunne koffij te leveren in onze pakhuizen voor f12 de pikol, die zij elders voor f40
kunnen verkoopen! En wie in dit een of ander te kort schoot, hebben wij als
misdadigers met rottingslagen gekastijd. Zóó hebben wij gehandeld met een volk,
waarin zooveel goeds leeft, dat er van de 13 mil-
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lioen jaarlijks niet meer dan p.m. 3000 gevonnisd worden, wegens misdaad of
wanbedrijf: Maar daarentegen hebben we hun in 1864 nog weinig minder dan een
half millioen rottingslagen toegedeeld. Ruim 30000 Javanen werden op die wijze
gegeeseld, ook wegens overtreding of verzuim ten nadeele van ons batig slot! En
zij bleven rustig dulden en lijden, die dus mishandelde Mahomedanen, aan wien gij
het Evangeliewoord wilt brengen en hun leeren, dat zij onze naasten, onze broeders
zijn, die men kennen zal aan de liefde onder elkander!
Is 't genoeg, amice?...
Dat hadden de geachte sprekers op onze vergadering ons ook kunnen vragen,
na die gruwelijke waarheden, ons in zòò wegslepende taal, met zulk een innige
zeggingskracht der diepste verontwaardiging meêgedeeld. Daar was een gevoel
van innige smart, van medelijden en bitterheid zelfs in de harten van sommige
hoorders, zichtbaar zelfs op de gelaatstrekken van velen, en te recht: ‘Daar wordt
onrecht geleden’, en telkens en altijd weêr klonk ons die snijdende beschuldiging
in de ooren; en waar dat zóó gepleegd wordt, als 't ons werd afgeschilderd, daar
gevoelt het hart, dat ook nog eenigszins klopt voor menschelijkheid en recht, eene
Ahnung, die, - zooals te recht werd opgemerkt, - niet in woorden te brengen is; eene
gewaarwording, die zich beter laat gevoelen dan beschrijven, maar toch eene, die
aandrijft om op te staan, en, - zooveel in ons vermogen is - meê te werken om een
einde helpen maken aan dat onrecht...
Ge begrijpt, amice, dat ik u slechts de quintescens, of liever hoofdgedachte van
's sprekers rede heb kunnen teruggeven. Ik heb ze n.t. in mijn eigene woorden
moeten brengen en zelf citaten gezocht, en toch, bij mijne uitvoerigheid, nog kort
moeten zijn. In mijn volgende, hoop ik - als ik ze machtig kan worden - u nog eenige
citaten te leveren - misschien enkele in koude, maar sprekende cijfers, - waaruit
ons zal kunnen blijken, wat Nederland, dat zooveel door den Javaan ontvangt, doet
in diens belang en voor zijne maatschappelijke en zedelijke ontwikkeling en welvaart.
Daarna kunnen we zien of de balans sluit, of wie der beide partijen iets zou moeten
bijpassen.
Hiermeê dus, voor 't oogenblik, basta!
T.T.
FRITS
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[3 maart 1867
Mededeling over Multatuli's voordrachten]
3 maart 1867
Mededeling in De Vooruitgang, Volksblad voor politiek, kunst, wetenschap en
handel. Van dit weekblad verscheen het eerste nr. op 13 oktober 1866 en het laatste,
nl. nr. 27, op 24 maart 1867. (A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.)
De aangekondigde ontleding van de twee voordrachten is nooit verschenen; er
is echter wel een uitvoerig artikel op 17 maart 1867; zie aldaar.

Verbond van kunsten, letteren en wetenschappen. (cercle).
De groote Nederlandsche schrijver Douwes Dekker, meer gekend onder den naam
van MULTATULI, heeft verleden Donderdag in den Cercle eene schitterende voordracht
gehouden, met zulk een' bijval dat hij aanstonds verzocht werd er eene tweede te
geven. Die tweede heeft gisteren per inteekening plaats gehad. Gemak van spreken,
sierlijke taal, gekleurde en zinrijke uitdrukking, diepheid der gedachten, stoutheid
der opvatting, ziedaar wat MULTATULI kenmerkt. De tijd ontbreekt ons om heden
breedvoerig over hem te spreken; maar in ons aanstaande nummer zullen wij zijne
twee voordrachten ontleden en trachten hem aan onze lezers te doen kennen en
waarderen.

[4 maart 1867
Van den Rijn (XII)]
4 maart 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
54.

Van den Rijn, 1 Maart.
Te Keulen heeft de Frankforter pastoor Thissen (gelijk reeds met een enkel woord
gemeld is) bij de herkiezing voor het lidmaatschap van den noordduitschen Rijksdag
8379 stemmen bekomen, en dus gezegevierd over den heer Camphausen, op
welken cadidaat slechts 6106 stemmen waren uitgebragt. De heer Thissen heeft,
door middel van den telegraaf, in hartelijke bewoordingen de inwoners van Keulen
(in welke stad hij vroeger als geestelijke werkzaam was) dank betuigd voor het hem
geschonken blijk van vertrouwen en sympathie.
Kort vóór de herstemming heeft in de groote zaal van den Gürzenich eene tweede
bijeenkomst plaats gehad ten gunste van de can-
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didatuur van den heer Camphausen. De heer von Ammon ontwikkelde bij die
gelegenheid de stelling, dat men den heer Camphausen behoorde aantemerken
als een warm voorstander van de belangen des volks, maar tevens als iemand, die
zich door zijne sympathie voor de arbeidende klasse niet liet verleiden tot het
vorderen, of voorstaan, van onbillijke en ongerijmde eischen. Ongerijmd noemde
het de spreker, indien men, bijvoorbeeld, voor arbeiders in eene fabriek zeker
evenredig aandeel vordert in de behaalde winsten, daar toch die werklieden niet
meêdragen in de eventueel te lijden verliezen. Een Rijnsch blad wederspreekt thans
de meening van den heer von Ammon op deze wijze: ‘De geachte spreker verkeert
in eene dwaling. Dat het deelen in de winsten eener fabriek, door de werklieden,
mogelijk is, wordt bewezen door het feit, dat in Engeland industriële ondernemingen
bestaan, in welker statuten wel degelijk bepaald is, dat de te behalen winsten zullen
verdeeld worden onder de geëmployeerden en werklieden, en wel naar evenredigheid
van het vaste inkomen. Wanneer de heer von Ammon beweert, dat de arbeiders,
om regt te hebben op een deel van de winst, tevens verpligt zijn tot het dragen van
een evenredig deel in het verlies, stemmen wij dit niet alleen volmondig toe, doch
verzekeren bovendien, dat dit inderdaad geschiedt, daar juist de ondergeschikte
arbeiders het meest lijden onder elke crisis of elken stilstand in de industrie.
Vermindering van loon, of ontslag, is overal het eerste gevolg van eene stagnatie
der zaken. Toen de americaansche burgeroorlog den katoenhandel stremde,
moesten de engelsche fabrieken hare werkzaamheden staken, en duizenden
werklieden kwamen ten laste der publieke liefdadigheid.’
Na den heer von Ammon, die nog zijne afkeuring uitsprak over de hatelijkheden,
waartoe de partijstrijd aanleiding gaf, en welke, volgens dien spreker, behoorden
vermeden te worden, nam de advocaat Bessel het woord, voornamelijk om te
betoogen, dat pater Thissen reeds hierom niet moest worden gekozen, omdat die
candidaat een geestelijke was, en dus tot de clericale partij behoorde; welke partij
men beschouwen moest als oostenrijksch-gezind; ‘daar het katholicismus (aldus
verzekerde de spreker) eigenlijk niet in Duitschland tehuis behoorde, maar aan gene
zijde der Alpen zijne wortels had.’ Hier werd de redenaar door hevige uitboezemingen
van verontwaardiging belet, voorttegaan. De voorzitter luidde tot
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herstel van orde en stilte, doch lang te vergeefs. Toen eindelijk de heer Bessel
weder aan het woord kwam, betuigde hij, niemand te hebben willen krenken, en
slechts aldus gesproken te hebben om eene verzoening te bewerken.
Zekere heer Feldhaus, die verklaarde, tot de liberale partij te behooren, beklaagde
zich, dat men in eene vorige door de andere partij belegde vergadering, toen hij het
woord wilde nemen, geroepen had: ‘Weg met dien kerel!’ Deze klagt werd door de
vergadering met luid gelach beantwoord.
De Kölnische-Anzeiger, welk blad van het begin af de candidatuur van den pastoor
Thissen voorgestaan heeft, haalt uit eene redevoering over het lot der arbeidende
klasse, in 1862 door dien heer te Frankfort gehouden, het volgende aan: ‘Ik vorder
geenszins in den naam der liefde, dat ieder terstond het loon zijner bedienden
verhooge; maar dit eisch ik, dat men in het oog houde, dat het kapitaal in zich zelf
dood is, en slechts rente kan afwerpen door de inspanning der arbeiders, die men
in zijne dienst heeft. Ik dring aan op het erkennen, dat alle industriële ondernemingen,
alle actie-vereenigingen in hooge mate den invloed des kapitaals verhoogen, en de
aanspraken van den arbeid beperken. Het rilt mij door de ziel, wanneer ik bij
voorbeeld lees, dat actie-compagnien, spoorweg-ondernemingen,
stoomvaart-maatschappijen en dergelijke 16, 20, 24 pc. rente afwerpen, terwijl de
massa arbeiders in ellende hun droog brood eten; terwijl het meerendeel hunner
het schoolgeld voor hunne kinderen, de huishuur, en het noodige voor kleeding als
eene aalmoes van de publieke liefdadigheid moet afsmeeken. Ja, ik sidder bij de
gedachte, dat, in industriële ondernemingen, in fabrieken, waar toch de winst
hoofdzakelijk het resultaat is der krachten van kleine en volwassen arbeiders, - het
leven van deze, jaar in, jaar uit, voorbijgaat zonder het minste aandeel in den
voorspoed, dien zij teweegbragten. Menschen zijn zij, die arbeiders, menschen, u,
mij, ons allen gelijk, ja, den Koning gelijk! Ik vorder, dat, indien eenige industriële
of financiële inrigting zich mag verheugen in den zegen Gods, die zegen ook hun
niet worde onthouden, die medewerkten om hem te verdienen. Ik vorder, dat aan
den voorspoed eener onderneming ook de voorspoed verbonden zij van hen, die
oorzaken waren van het welslagen; zij mogen dan boekhouders, correspondenten,
daglooners, arbeiders, of dienstboden heeten. Ik vorder regtvaardigheid!’ - Bij eene
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andere gelegenheid (in de pruissische Kamer), toen de leden Gerlach en Wagener
gestemd hadden tegen de toelating van Israëliten, op grond, dat Pruissen een
christelijke Staat was en blijven moest, antwoordde de pastoor Thissen (destijds lid
der Vertegenwoordiging): ‘Eene christelijke Regering zal wel beteekenen: eene
Regering, die christelijke grondbeginselen volgt. Nu, ook dit is een christelijk beginsel,
dat men niet spele met regten en regt; ook dit is een christelijk beginsel, dat eene
in zich zelve berispelijke daad nimmer kan worden geheiligd door het doel.’
- Volgens bekomen mededeeling uit Berlijn, zal Z.M. de Koning niet tegenwoordig
kunnen zijn bij de aanstaande feestelijke onthulling van het ruiterstandbeeld van
Koning Friedrich Wilhelm IV, op de vaste Rijnbrug te Keulen. Z.M. heeft echter
sten

toegestaan, dat bedoelde plegtigheid plaats hebbe op HD. geboortedag, den 22
Maart.
- De onderhandelingen met Oostenrijk, om de inkomende regten op hongaarsche
wijnen te verlagen tot op 2½ th., zijn tijdelijk afgebroken, doch zullen eerstdaags
worden hervat. Pruissen blijft 3 th. eischen.
- De dagbladen zijn opgevuld met berigten over de opening van den Rijksdag,
en met beschouwingen over den invloed, dien de nieuwe toestand zal uitoefenen.
Een Mainzer blad maakt de opmerking, dat de Regering blijken heeft gegeven van
meer liberalismus, dan het volk: ‘indien wij (dus redeneert het), indien wij althans
den uitslag der stemming mogen beschouwen als den waren maatstaf van hetgeen
door het volk begeerd wordt. Om een enkel voorbeeld aantehalen, noemen wij
slechts de in de ontwerp-grondwet voorkomende bepaling, dat ieder ingezetene
van eenigen tot het Noordduitsch-Verbond behoorenden Staat, ipso jure burgerregt
heeft in elken anderen Staat van dat Verbond. Aan welke personen komt deze
bepaling ten goede? Aan hooggeplaatsten, aan den adel, aan vermogenden?
Geenzins. Het is de handwerksman, de arme, de bedelaar zelfs, in zekere gevallen,
die hiervan voordeel trekken zal. Weg voortaan met de domme plagerij, die den
hannoverschen schoenmaker verbood, zich een bestaan te verschaffen door het
schoeijen van de Oldenburgers; weg met dien geest van uitsluiting, die elken
ambtman, elken veldwachter op eenig gebied het regt gaf, den niet-ingeborene te
bejegenen als een misdadiger; weg met het
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zotte vooroordeel, dat men een vergrijp beging tegen de souvereiniteitsregten van
Vorst A., door zich te veroorloven ter wereld te komen op het nabijliggende gebiedje
van Vorst B.; weg met die middeneeuwsche afscheidingen en belemmeringen!
Indien de fabriekheeren te Berlijn of in de Rijnstreek, misbruik makende van het
overwigt des kapitaals, hunnen arbeiders het noodige onthouden, zal voortaan de
weg naar elders openstaan, en wie eerlijk brood zoekt voor eerlijken arbeid, kan
zijnen ijver ter markt brengen over geheel Noord-Duitschland. Is nu die bepaling
liberaal, democratisch, of is zij dat niet? Zij is het, voorzeker! En wat doet het volk?
Heeft het getoond, dat er waarheid lag in het geschreeuw over verdrukking; over al
te grooten invloed van de zoogenaamde hoogere standen? Geenszins. Dit blijkt
(nog eens, indien het vrijstaat, den geest des volks te beoordeelen naar de keuze
zijner Afgevaardigden) uit den stand der gekozenen. Daaronder bevinden zich: een
Prins (van den bloede nog wel!), twee hertogen, vier vorsten, zes-en-twintig graven,
negen vrijheeren en twee-en-zestig edellieden van minderen rang. Van de gekozenen
zijn het grootste gedeelte grondbezitters. Men kan hen overigens verdeelen in negen
ministers, zeven generaals, twee opper-regerings-presidenten, zes presidenten,
vijftien leden van geregtshoven of regtbanken, vijf ambtenaren van het Publiek
Ministerie, vier-en-twintig landraden, enz. Wat eene andere soort van bedrijven
aangaat, bevinden zich onder de leden twee boekhandelaars, een bankier
(Rothschild), twee fabrikanten, twee hoogleeraren en acht letterkundigen, redacteuren
van dagbladen. De beschaafde middenstand is dus zeer schraal, de arbeidende
klasse volstrekt niet vertegenwoordigd. Wij weten zeer goed, dat men niet juist tot
zekeren stand behoeft te behooren om de belangen van dien stand voortestaan,
en dat het eenvoudige regtsgevoel daartoe volkomen voldoende is; doch wij herhalen
niettemin onze vraag, welken grond het volk had, zoo bitter te klagen over de
onderdrukking, daar het nu zijne verdedigers zoekt in de gelederen der vermeende
onderdrukkers zelven? Of geeft welligt de uitslag der verkiezingen geen maatstaf
aan tot het beoordeelen van den volkswil? Dan hebben wij niets gezegd, en wachten
wij op iets beters.’
- Men heeft de opmerking gemaakt, dat, volgens eene onlangs in het engelsche
Parlement overgelegde berekening, elk soldaat dat Rijk jaarlijks op 440 th. (770
gulden ned.) te staan komt; terwijl de uit-
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gaven voor het leger van het Noordduitsch-Verbond op 225 th. (394 gulden ned.)
per hoofd worden geraamd.
- Het pruissische Staatsblad publiceert eene verordening, betreffende het
vervangen der hannoversche vlag op koopvaardijschepen door de pruissische, en
het opnemen van die schepen in het register der pruissische koopvaardijvloot. Er
zullen mede nieuwe certificaten en meetbrieven door de pruissische autoriteiten
worden afgegeven.
- Men arbeidt ijverig aan den spoorweg van Venlo naar Kempen, en hoopt met
dat werk in het aanstaande najaar gereed te zijn.
- De Pruissische Bank heeft, zoo voor zich, als voor hare filialen, besloten, voortaan
wissels aantenemen op Bordeaux, Hâvre, Rijssel, Lyon, Marseille en de overige
filiaal-inrigtingen der Bank van Frankrijk, en wel tegen 1/12 pc. onder den
laatstgenoteerden Parijschen slotcours.

[6 maart 1867
Ingezonden stuk in de Sneeker Courant]
6 maart 1867
Ingezonden stuk betreffende het koloniale vraagstuk in de Sneeker Courant, nr.
19. (Archief Sneker Nieuwsblad; fotokopie M.M.)
Vervolg van de artikelen d.d. 27 februari en 2 maart.
Het vinden der waarheid: Idee 143; zie V.W. II, blz. 377.
SNEEK, 4 Maart
AMICISSIME,

1867.

Daar zit ik nu zoowaar aardig met de handen in 't haar. Ik beloofde u toch in mijn
vorige, zoo mogelijk, eenige citaten te zullen leveren, die moesten aantoonen wat
Nederland al doet in 't belang van den Javaan, die zooveel doet - of 't van harte zal
gaan betwijfel ik, maar dat is immers ook de vraag niet? - voor ons; - en nog zit ik
me stomp te denken om een weldaad of wat bij een te scharrelen, die ik - om althans
onze natie niet een al te zot figuur te laten maken - zoo wat zou kunnen
binnensmokkelen en in contra brengen, om op die wijze toch te kunnen balanceeren.
De scheepsladingen bijbels en traktaatjes, die we onder hen laten verspreiden,
durf ik zoowaar niet in rekening te brengen, want dan vrees ik, al aanstonds van u
het bestraffend antwoord te zullen krijgen: ‘Halt! dat is oneerlijk spel! Die post moet
op de nadeelige staat, want ge hebt weinig meer dan afschuw en walging kunnen
verwekken voor het christendom, bij die eenvoudige mahomedanen en
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heidenen, na ze te hebben doen zien en gevoelen, wat christenen zijn, of liever wie
er voor doorgaan; en ‘aan de vrucht leert men immers - en dat weet de koffiemachine
ook wel - den boom kennen.’ Het christendom is te rein, dan dat het op zulk een
bloedige balans van zulke christenen een vrijbrief voor schelmerij zou kunnen geven,
als men maar eenige duizenden bijbels aan de mishandelden zond. Nog eens, halt!
‘Ontheilig alzoo niet het heiligste!...’
Gij zoudt gelijk hebben, amice; 't voordeeligst zal dus zijn die geheele post maar
weg te laten, anders mocht de nadeelige staat nog eens grooter worden... Maar
wacht! daar heb ik iets, dat een enorme post kan aanbrengen in ons voordeel: de
zedelijke en verstandelijke ontwikkeling van den Javaan, door ons toedoen hun
deelachtig geworden, door het goed, degelijk onderwijs dat we hun geven. Ja! Maar
1
drommels! die koude, nare, saaie onweêrlegbare cijfers, die statistiek! Zouden dat
nu ook al hol klinkende frasen geworden zijn, die regerings artikelen, die den inlander
de zegeningen van een degelijk schoolonderwijs beloven? Men moet waarempel
haast wel tot die conclusie komen. Ruim f13.000 besteden voor het onderwijs eener
bevolking van circa 14 millioen zielen?! Als 't niet zoo aangrijpend treurig was, zou
men er van schaterlachen. Nog niet zooveel dan als uit onze gemeentekas aan
onderwijs wordt verstrekt. - Ei, lieve, vertel 't maar niet verder, want men zal 't niet
kunnen geloven - dat is altijd zoo'n gemakkelijke uitvlucht geweest om schelmerij
te negeeren.

1

Een welwillende vriendenhand - die mij hiermeê n.t. zeer verplichtte, heeft mij eenige statistieke
opgaven verstrekt, waarvan ik - uit den aard van mijn schrijven moet ik mij n.t. tot korte
opgaven bepalen - onderstaande noten heb ontleend:
‘Java heeft pl.m. 13000 gemeenten. 't Is bekend dat ieder dessa in zijn hoofd minstens één
inlandsch ambtenaar heeft. Nog slechts weinig jaren geleden hadden ruim slechts 800 van
deze hoofden eenigen onderwijs genoten. Art. 125, 126, 127, 128 van het Regeringsbeleid
in Neêrlands Indië, bevatten de bepalingen omtrent het onderwijs. Hoe de Regering evenwel
art. 128: ‘De Gouverneur-Generaal zorgt voor het oprigten van scholen ten dienste der
inlandsche bevolking’ toepast. blijkt uit de volgende opgave, voorkomende in het
staathuishoudkundig jaarboek 1866. Voor de 51 Regentschapsscholen op Java was in 1863
aan bezoldiging van onderwijzers en onderstand tot aankoop van schoolbehoeften door de
regeering besteed eene som van f13,992,52½ Voor Christen inlanders waren toen op Java
en Madura slechts 2 scholen.
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Ik weet iets anders aan te voeren. Wij hebben den Javanen betere vervoermiddelen
gegeven zoo noodzakelijk voor goederenhandel en onderling verkeer: wij hebben
wegen gebaand en kanalen gegraven, we hebben spoorwegen aangelegd en... ‘Gij
hebt spoorwegen dààr en spoorwegen hier aangelegd ten koste van hun zweet en
2
bloed met gestolen geld, en tot betaling bedwelmt ge den bestolene met opium ,
evangelie en jenever’... Och, amice, waarom ontneemt ge mij door dat citaat weêr
mijn geheele illussie; daar ik zelfs meende iets in ons voordeel te kunnen aanvoeren
door er op te wijzen dat we wat willen doen voor 't levensgenot van den Javaan al bestaat dat dan maar in bedwelming - maar ook dat argument, van het
aanmoedigen der opium-teelt, moet vervallen, als ge, bij die weldaad tevens de
bedoeling waarom ze geschiedt, toelicht, door te zeggen dat deze dient om het volk
te biologizeeren. Maar dat is immers vreeselijk... Bedwelming en ontzenuwing dus
door opium, door kultuur- en heerendiensten; zóó zelfs dat de heer Poel, een in
dienst grijs geworden resident er van durft schrijven:
‘Het stelsel van beheer op Java, de steeds toenemende dwang, de overdrijving
der kultuur- en heerendiensten, het overmatig gezag der Inlandsche hoofden, is
verkeerd en verderfelijk! Onder den invloed van dat stelsel zijn de Javanen zedelijk
en verstandelijk achteruitgegaan. In plaats van hem op te leiden tot arbeidzaamheid
heeft de dwangkultuur hem beroofd van zijn zelfstandigheid, in plaats van hem
verder te brengen in ontwikkeling, heeft zij hem het bewustzijn van eigen
verantwoordelijkheid ontnomen en dus nader gebragt tot wezenloosheid.’ Hij wijst
verder op een periodiek terugkeerend en steeds dreigender gebrek. Hij waarschuwt
voor volksidiotisme.
Gij ziet mij met een sarkastiesch lachjen vragend aan; gij roept mij spottend toe;
Waar is de verdediger? Hij verliest zich zoowaar in den beschuldiger! Gij zoudt
verdedigen, en ge kunt niet!’... Inderdaad, amice, ge hebt gelijk: ik kan niet. Wie kan
ook de bloedige bladzijden uitrukken uit dat zwarte boek, dat de geschiedenis bevat
van Neêrlands schande?... Zullen misschien onze latere geschiedschrijvers het
kunnen? ‘Die Geschichte ist das Weltgericht’... Ongedaan maken wat geschied is;
uit te wisschen wat in hare breede rollen is opgeteekend,

2

Uit het laatste regeringsverslag blijkt dat er nog 1457 van die opiumkroegen waren. De
opium-verpachting brengt jaarlijks 10 à 12 millioenen op.
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zal wel onmogelijk blijven; - maar laten wij - het levende geslacht - dan zorgen, dat
ze op een heerlijk keerpunt zullen kunnen wijzen, waarin de enkele woorden: ‘hun
zal veel vergeven worden, want ze hebben vèèl liefgehad, eenige liefelijke lichtpuntjes
zullen werpen op de donkere bladzijden. Daartoe kan, daartoe moet ieder
Nederlander meêwerken, die 't waarachtig wèl meent met zijn vaderland en diens
belangen, en - wat boven beide gaat, dunkt me! - met zijn eer en geweten. Daartoe
moet gij, daartoe moet ik, daartoe moet elk individu zijn best doen, elk in zijnen
kring. Wij zullen tegenkanting ontmoeten; tegenkanting van verschillende zijden en
gebaseerd op onderscheidene zienswijzen en argumenten. Maar, eilieve, mag ons
dat ontmoedigen? Gaat dat zoo niet met bijna elke zaak, die men zoekt te verbeteren,
als die verbetering schijnbaar nadeel en zeker moeite zal berokkenen aan hen, die
ze meê moesten helpen tot stand brengen? Ja, die drommelsche gemakzucht vooral;
dat niet willen weten; dat terugdeinzen voor de naaktkoude waarheid; dat krampachtig
vasthouden aan leugens, is wel de ergste kanker, die invreet in de goede bedoelingen
van velen. ‘Het vinden der waarheid zou niet zoo moeilijk wezen, als we minder
lafhartig waren. In vele gevallen DURVEN we niet weten wat waar is.’
Ik sprak van tegenkanting en onverschilligheid. De laatsten hoor ik u reeds
toevoegen: ‘maar dat alles dáár is niet onze schuld! 't Gaat ons dus volstrekt niet
aan!’ Antwoord dezulken: ‘Ei zoo! gaat u dat niet aan. Och, vertel me eens vriendje!
wat zoudt ge wel antwoorden op dat misdadige “niet aangaan” van iemand, die voor
zijn oogen zijn evenmensch had zien verdrinken, dien hij had kunnen redden, maar
dit niet had gedaan, omdat dan wellicht zijn “glaceetjes” nat en bevuild zouden
geworden zijn, en die u daarna met het leukste gezicht van de wereld kwam zeggen:
“maar dat was mijn schuld niet, dat die man in 't water viel, wat ging mij dat aan”...
Ik tart u - op verbeurte van uw recht op menschelijkheid - zoo'n walgelijk creatuur
ooit weêr toe te spreken.
Zou 't uwe schuld dan ook meê zijn, dat een volk, zoo goedaardig en zacht, zoo
vatbaar voor goede indrukken, als het Javaansche is, zoo stelselmatig wordt
uitgezogen waar ge dit meê hadt kunnen beletten, of er een einde aan maken, maar
dat ge gelaten hebt, omdat het u te veel drukte gaf om er uwe glaceetjes bij uit te
trekken, waar dit noodig was; - of omdat ge bevreesd waart voor vermindering
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van het “batig slot” , dien grooten Mogol, waarvoor ge jaarlijks aanbiddend
nederknielt, maar die dan ook telkens wat van uwe zedelijkheid verslindt en eindelijk
misschien u geheel zal demoraliseren... Of wilt ge hem liever beschouwd hebben
als een weldoende heilige, als onze beste, goede St. Nikolaas, die jaarlijks zijne
zoete kindertjes, zoo'n millioen of wat komt meêbrengen... God beware ons dan
voor de naïve eenvoudigheid van zulke zoete kinderhartjes, die zooveel behagen
scheppen in en zoo gaarne spelen met zulke St. Nikolaasgeschenken, die zoo naar
zweet, naar bloed en tranen rieken. Neen! geen gewauwel van onze onschuldigheid!
Dr. Bosch heeft gelijk: “Medepligtig zijn wij aan die onderdrukking en dat onregt,
zoolang wij er ons niet tegen verzetten met al de kracht, die in ons is.” Ignorantie
voorwenden is onmogelijk, is leugen, klinkklare, tastbare leugen. Gij weet beter,
maar wilt niet anders handelen uit zelfbelang. Ei lieve! en dan nog: handelt ge dan
wel zoo in uw eigen belang, wanneer ge continuatie wenscht van het exploitatiestelsel
waaronder Java gebukt gaat? Ik geloof het nog niet... Stel u eens voor - als ge 't
kunt - stel u eens voor dat ge zoo lijdzaam en geduldig waart als Job; ja nog erger,
zóó lijdzaam en geduldig tot de uiterste grens van zijne rekbaarheid, - dat er een
grens is, zult ge toch willen toestemmen. - Neem nu daarbij tevens voor een
oogenblik aan, dat ge aanhoudend gesard en getergd en immer op nieuw in uwe
heiligste menschenrechten werdt aangetast; dat ge altijd op de borst werdt getrapt;
en uitgezogen met de flinkste stoommachine, wier zuiger zelfs zoo nu en dan werkte
op uw hartebloed; - zoudt ge u dan ook niet kunnen voorstellen, dat eindelijk eens
- n.t. zeer laat! - maar toch eindelijk dat voortdurend getrappel onaangenaam, dat
altijd uitzuigen vervelend hinderlijk zou worden, en dáárbij de mogelijkheid, dat ge
eens eene poging zoudt doen om er eens voor goed af te komen?... Kunt ge u dat
niet voorstellen,... dan verdient ge inderdaad zelf voor geheel uw leven getrapt en
voor eeuwig uitgezogen

3

Hoe er geknield wordt voor dat gouden kalf, blijkt uit het triumflied van den heer Rochussen,
aangeheven op het internationaal congres te Amsterdam - waar toen de élite uit Europa
vertegenwoordigd was - “329 mill. in 10 jaren zijn de baten van ons heerlijk stelsel”... Nederland
moet wel bersten van welvaart; maar och arm! 't Nederlandsche volk geniet er zoo luttel van.
Men laat het niet broederlijk meêdeelen in den buit; het mag slechts meêdeelen in de
verantwoordelijkheid.
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te worden tot ge in een stokvisch gemetamorphozeerd zijt. Uw beroep op de
afschuwelijke schipperaarsmethode: “het zal onzen tijd, wel uitdienen”, eerst nog
maar dít of dát spoorweglijntje, beantwoord ik met de vraag: wie verzekert u, dat
het geduld en de lijdzaamheid van den mishandelde, niet reeds tot dicht bij de
uiterste grens van dulden en dragen gekomen is?... en dan uwe kinderen en
kleinkinderen? Zou hunne toekomst niet liggen in Indië...?
Men beweert: “Nederland heeft Indië noodig”... Best! voor een oogenblik
toegegeven, maar moet dan die overtuiging? niet leiden tot het noodzakelijk besef:
“dat Nederland dus trachten moet Indië te behouden.” Dit zal toch wel niet best
weêrsproken kunnen worden. Zou dan ook eene van de hoofdvoorwaarden om tot
dit resultaat te komen, kunnen zijn: “dat het eene vereischte is, dat de bevolking
van Indië Nederland een goed hart toedrage?” Me dunkt dat zoo!... Kan men dit
verwachten met onze tegenwoordige wijze van beheer, met ons cultuurstelsel en,
wie weet al welke fraaie stelsel meer!... Al weer neem ik de vrijheid zulks te
4
betwijfelen. Er zij hier trouwens geen kwestie over benamingen van cultuurstelsel
of vrijen arbeidkwestie. Dat is een lamlendig tijdverbeuzelen, met de vraag of de
Javaan op liberale, dan wel of hij op behoudende wijze zal worden uitgezogen; dat
is een kwestie van vorm, die volstrekt niets gemeen heeft met de kordate uitspraak
van MULTATULI - de eenige eisch, die menschelijk-

4

Hoe aanmoedigend voor den inlander trouwens die gedwongen kultures kunnen werken en
welke verbazende resultaten ze soms opleveren voor de schatkist van het moederland leeren
ons de volgende cijfers:
Voor de ruim 13 mill. pikols suiker in de 15 jaren van 1840-54 verkregen, betaalde het
gouvernement f127.278.421, en ontving daarvoor f130.229.621 alzoo minder dan 3 mill. in
dat geheele tijdvak, minder dan 2 tonnen gouds jaarlijks door die kultuur gewonnen. Hoeveel
hadden die ongeveer 200.000 huisgezinnen, die men daarvoor gebezigd had, wel meer
kunnen betalen aan landrente als ze zelf het beheer hadden gehad over hun eigen grond,
en men hun de vruchten van hun arbeid gelaten had, in plaats van hun gemiddeld f 10 à f16
in een geheel jaar te laten verdienen, of liever toe te leggen.
Nog vreemder verhouding krijgen we als we nagaan wat de statistiek leert van de theekultuur.
Deze heeft in de jaren 1840, 41 en 42 eene winst opgeleverd, ten gevolge van den
Chineesch-Eng. oorlog, maar sedert dien tijd niet anders dan verlies, zoodat zelfs, volgens
Dr. Bosch, dit verlies, reeds tot aan 1858 f4.184.000 bedraagt. 't Is te vreezen dat de schatkist
daar minder meê gebaat wordt, dan wel de “geschikte personen” die zich als de bevoorrechte
contraktanten vetmesten ten koste van den Javaan en van de schatkist beide.
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heid en recht kan stellen: - men bestele den Javaan niet, men zuige hem niet uit,
men vermoorde hem niet, dan zal er na eenigen tijd, blijken of hij vrijwillig arbeiden
wil.’ - Zoo'n sijsteemkwestie is vaak een heerlijk middel, uitgevonden om de eigenlijke
kwestie voorbij te zien of behendig weg te goochelen.
Neen! welke politieke - of godsdienstige geloofsbelijdenis men ook aankleve:
ieder kan, ieder mag, ieder moet zich aansluiten aan eene partij, die recht en
bescherming vraagt voor vertrapt en verkracht menschenrecht.
(Vervolg en slot in 't volgend nummer)

[7 maart 1867
Van den Rijn (XIII)]
7 maart 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
57.

Van den Rijn, 5 Maart.
Onlangs is uit Mainz gemeld, dat de r.k. geestelijkheid van Hessen-Darmstadt, in
eene petitie aan den Groothertog, zich beklaagd had over beleedigende opstellen
in den Gustaaf-Adolf-Kalender voor 1867. Van eene niet-katholieke zijde wordt thans
van daar geschreven, dat met die opstellen, in het meervoud, alleen bedoeld kan
zijn eene korte historische bijdrage over het Jezuitismus, waarin de Jezuiten worden
voorgesteld als de gezworen vijanden der Protestanten en, in het algemeen, van
iedere soort van vooruitgang. Naar men van de genoemde zijde beweert, staat in
die bijdrage niets te lezen wat niet reeds honderd malen in andere geschriften over
de Jezuiten gezegd is, en klinkt het daarom vreemd, dat juist dat onschadelijke
kleine opstel de verbolgenheid der r.k. geestelijkheid in Hessen zoo zeer
gaandegemaakt heeft. De berigtgever houdt het er voor, dat, even als van den te
Lahr verschijnenden Hinkenden Bote, sedert die almanak door de r.k. geestelijkheid
in het openbaar en op hartstogtelijken toon verboden is, niet minder dan 500,000
exemplaren getrokken en verkocht worden, zoo ook de Gustaaf-Adolf-Kalender, te
beginnen met het jaar 1867, zich, ten gevolge van de tegen dat boekje gerigte
aanvallen, in een ongemeen ruim debiet zal mogen verheugen. Nog wordt het
merkwaardig genoemd, dat de onderteekenaren der petitie aan den Groothertog er
rond voor uitkomen, dat het streven van de orde der Jezuiten ook het streven is van
de
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geheele r.k. Kerk, en dat alle beschuldigingen, welke tegen die orde worden
ingebragt, tevens de r.k. Kerk en hare dienaren treffen; ‘zoodat (gaat de berigtgever
voort) de Protestanten thans volkomen regt zouden hebben, te beweren, dat, naar
het getuigenis der r.k. geestelijkheid zelve, de moraal der Jezuiten de moraal van
het Katholicismus is.’

[9 maart 1867
Van den Rijn (XIV)]
9 maart 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaterdagsche Haarlemsche Courant, no. 59.
Nemesis: in de griekse mythologie de godin van de wrekende gerechtigheid.
Moskou: in de tijd van de troebelen na de dood van tsaar Boris Goedonov (1605)
drongen troepen van Polen en van Zweden zó diep in Rusland door, dat zelfs de
hoofdstad viel en de jaren 1610-1613 bekend staan als ‘Poolse bezetting’.

Van den Rijn, 7 Maart.
Men verneemt, dat, bij wijze van proef, de betaling voor telegrafische depeches op
de lijnen Keulen-Bonn, Keulen-Aken en Keulen-Dusseldorp, van 8 groschen tot op
5 groschen verlaagd is.
- Volgens eene mededeeling van het Frankforter-Journal, zou nu eindelijk tusschen
de pruissische Regering en den gewezen Hertog van Nassau eene overeenkomst
gesloten zijn ten aanzien der particuliere bezittingen van dien Vorst. Hij blijft (heet
het) in het bezit van het slot Biberich, c.a.; van het kasteel Weilburg; van het jagtslot
Platte, met de daarbij behoorende 2900 morgen land, en van het slot Königstein.
Bovendien ontvangt hij de helft der inkomsten van de domeinen, en de geheele
opbrengst der bronnen van Selters. Den oudsten Prins van Nassau wordt een
den

jaargeld van 36,000 fl. toegekend. De Hertog wordt den 10 dezer maand te
Biberich verwacht.
- Het carnaval te Keulen is in de grootste orde afgeloopen. In weerwil der
bijzondere vrolijkheid, en van de opeenhooping der burgers en vreemdelingen, heeft
men niet het minste onheil te betreuren. Volgens sommigen, waren de optogten
minder schitterend dan in vorige jaren, doch dit wordt door anderen tegengesproken.
Onder de vele zinnebeeldige voorstellingen, meerendeels betrekking hebbende op
de staatkundige aangelegenheden van den dag, en op de gebeurtenissen van het
afgeloopen jaar, die voor de stad Keulen
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eenig belang hadden, merkte men eene vertooning op, welke de bedaardheid
voorstelde van den bekenden hollandschen bokkingverkooper, die in de straten van
Keulen, omgeven van wangunstig gemeen, zijn regt om visch te verkoopen op
eigenaardige wijze verdedigde. De onverstoorbare rustigheid van den botboer werd
door het Keulsche publiek zeer toegejuicht. Het ontbrak overigens niet aan
schimpscheuten op het noordduitsche Parlement, waarin echter de politie meer
eene onschuldige scherts, dan gevaarlijke staatkundige bedoelingen scheen te zien,
want zij trad nergens tusschenbeide.
- Volgens den Kölnischen-Anzeiger, is te Weenen een werkje verschenen, getiteld:
Polen aan de volken en Regeringen van Europa, waarin men de belangstelling in
het lot van dat land weder poogt te verlevendigen. Op roerende wijze wordt (volgens
het genoemde blad) het lijden van Polen in dat werkje beschreven. Het geeft onder
anderen het getal op van de slagtoffers der onlusten van Januarij 1863 en vervolgens;
welk getal 141,882 personen zou beloopen. Hiervan zijn naar Siberie getransporteerd
18,682; naar de binnenlanden van Rusland 12,556; naar de Steppen van den Ural
33,780; als gemeen soldaat in de gelederen geplaatst 2416; tot strafarbeid
veroordeeld 31,500; in de gevangenissen omgekomen 620; begraven op slagvelden
33,800; door beulshanden om het leven gebragt of doodgeschoten 1468; gevlugt
naar het buitenland 7060. - De Mainzer-Beobachter, dat berigt overnemende, erkent,
dat zulk een toestand inderdaad wel geschikt is om het medelijden optewekken,
doch voegt daarbij, dat de oorzaken niet uitsluitend moeten worden gezocht in
russische tyrannie. ‘Wij vragen (zegt dat blad), waar of wanneer de poolsche adel,
die beweert, bij uitnemendheid het land te vertegenwoordigen, bewezen heeft, een
beter lot te verdienen? De Pool beklaagt zich, geen vaderland te bezitten. Wij
eerbiedigen de smart over dat gemis, doch houden vol, dat het overgroote gedeelte
der poolsche natie geen vaderland bezat, lang vóór de russische overheersching.
De adel was in het bezit van den grond; de joodsche speculanten bezaten het
kapitaal; midden- of burgerstand bestond niet; de arbeider of landbouwer was
lijfeigene. Dat de adel ontevreden is, omdat men hem den invloed ontnam, krachtens
welken hij het volk uitzoog, is begrijpelijk; doch voor dat volk zelf is de russische
heerschappij betrekkelijk eene verlossing. Bovendien, welk gebruik maakte
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Polen ooit van zijne vrijheid? Wat heeft dat land bijgedragen tot de europesche
beschaving? Op welk gebied van wetenschap of kunst heeft het zich onderscheiden?
In één woord, welk regt heeft Polen om een onafhankelijke Staat te zijn? En nu
spreken wij nog niet van de Nemesis, die zoowel volkeren achterhaalt als individuen;
de Nemesis der geschiedenis, die den Polen toeroept: Bedenkt wat gij deedt, ruim
twee eeuwen geleden, toen het krijgsgeluk u de beschikking over Moskou gaf!’
- Men verneemt uit Elberfeld, dat de heer von Forckenbeck aan zijne staatkundige
vrienden heeft medegedeeld, dat hij ten aanzien een ander kiesdistrict verbonden
is, en derhalve bij de aanstaande herkiezing niet in aanmerking wenscht te komen.
In eene dientengevolge bijeengeroepen vergadering, is besloten, den heer Gneist
tot candidaat van het district Elberfeld-Barmen aantenemen, welke heer zich die
keus heeft laten welgevallen. Men gelooft, dat het kiesdistrict, waaraan de heer von
Forckenbeck door eene afspraak is verbonden, dat van
Neuhaldensleben-Wollmirsstedt is, en tevens, dat er geen twijfel bestaat omtrent
den uitslag der verkiezing aldaar. De tegenstanders van den heer von Forckenbeck
zijn op het denkbeeld gekomen, een candidaat tegen hem overtestellen, wiens
populariteit, stand en invloed geacht werden, hem van het behalen der overwinning
te moeten verzekeren; te weten: den Kroonprins. Eene deputatie, welke te dezer
zake bij dien Vorst is toegelaten, heeft echter niet alleen een weigerend antwoord
bekomen, doch zelfs verklaarde de Prins, dat hij zeer gaarne zou zien, dat de heer
von Forckenbeck gekozen werd.
- Naar men verneemt, zijn tot secretarissen van den Rijksdag benoemd: de heeren
Forckel, von Unruh-Bomst, von Kleinsorgen, Delius, Schöning, Wurmb, Baudissin
en Falk. Tot stenografen der vergadering zijn benoemd 9 personen, die de
snelschrijfkunst uitoefenen naar het systeem van Stoltz, en 3, die de Gabelsberger
methode volgen. Deze benoemingen hebben plaats gehad na een vergelijkend
examen, waarin de heeren Pauly en Graser (naar de methode van Stoltz) de
overwinning behaalden. De derde in rang, wat naauwkeurigheid en snelheid aangaat,
was een volgeling der wijze van Gabelsberg, de heer Oppermann. Men gelooft, dat
eerlang het systeem van Stoltz algemeen zal worden aangenomen.
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[9 maart 1867
Ingezonden stuk in de Sneeker Courant]
9 maart 1867
Ingezonden stuk betreffende het koloniale vraagstuk in de Sneeker Courant, nr.
20. (Archief Sneker Nieuwsblad; fotokopie M.M.)
Laatste deel van de artikelen d.d. 27 februari, 2 maart en 6 maart.

(Vervolg en slot).
't Valt niet te ontkennen dat we ernstige tijden beleven: - en, al schaar ik mij nu juist
niet onder de pessimisten, die alles op het donkerst inzien, - zeker is het dat de
gebeurtenissen van den laatsten tijd wel geschikt zijn om tot nadenken te brengen.
Het jaar 1866 zal met bloedige letters in de geschiedrollen der menschheid staan
opgeteekend, als het jaar der slachting; als een jaar, waarin middeleeuwsch geweld
met het menschelijk genie der negentiende eeuw samenspanden in de kunst van
vermoorden en vernielen, toen daar de engel des verderfs zijn reusachtige wieken
uitspreidde over Duitschlands velden en een bloedig doodskleed weefde over
duizenden bij duizenden van slachtoffers. Binnen weinige dagen werden vorsten
en dynastiën onttroond en verjaagd en volkeren hunne nationaliteit ontnomen en
met de kracht van de bajonet onderworpen aan een nieuw - soms niet begeerd! gezag. Menschelijkheid en recht stoven verschrikt uiteen als kaartenhuizen voor de
trompen der naaldgeweren... En wij?... wij hebben ons met de diepste walging
afgewend, niet waar? van die bloedige tropheën van barbaarsch geweld, gebaseerd
op dat schandelijk stelsel: recht van den sterkste!!...
En dààr dan?!... En eene schoone, majestueuse vrouwengestalte, met edele
trekken en het aureool der waarheid om de slapen, ontrolt langzaam eene breede
kaart en wijst met hare blanke vinger naar eene schoone eilandengroep... En dààr
dan?!... en een diepe trek van smart verspreidt zich over dat edele gelaat en eenige
verontwaardiging vlamt uit dat gitzwart, alles doordringend oog, nu de vinger
onbewegelijk blijft rusten op de kaart van Insulinde. ‘Hoe hebt gij dààr gehandeld,
met dat schoone pleegkind, dat aan uwe zorg was toevertrouwd?... Zijt ge insteê
van eene liefdevolle moeder, niet veeleer de booze ERLKÖNIG geweest, die haar
grijnzend toefluisterde:
‘Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt:
Und bist du nicht willig, so brauch' ich Gewalt.’ -
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Wie stelde u aan als ERLKÖNIG? Toont me uw lastbrief!... Of hebt gij soms - met uw
huichelachtig gevoel van afkeer voor onrecht - alleen oogen geopend voor en
afkeerig van ONRECHT, dat anderen plegen, om ze te sluiten voor Uw eigen?... Is u
de splinter- en balkgeschiedenis vergeten? Of geeft soms dat andere onrecht U
weêr een nieuwen vrijbrief?... Dan zoudt ge inderdaad verdienen zelf geannexeerd
te worden want: ‘slechts zulk een volk is de vrijheid waardig, dat de vrijheid van
anderen eerbiedigt.’...
Dat we in elk geval ons dien wenk met den tijd, te nutte maken. Laat ons de vlek
die thans nog kleeft op ons geweten en onze nationale eer, op ons christendom en
onze beschaving, zoo spoedig mogelijk zoeken uit te wisschen. Laat toch het
nageslacht niet behoeven te blozen over hunne vaderen, en met verachting het
erfdeel verschoppen, - altijd als er dan nog iets valt weg te schoppen - dat onze
voorouders ons nalieten in ‘dat prachtig rijk van Insulinde, dat zich daar slingert om
den evenaar als een gordel van smaragd’...
Zorgen we, dat het hatelijk refrein: ‘Daar ligt een roofstaat aan zee tusschen
Oost-Friesland en de Schelde’, niet meer doordringe tot in de ooren van 't nageslacht,
maar werk er liever toe mede - en als ge 't wilt, kunt ge 't! - dat, na jaren, de
Javaansche meisjes bloemenkransen nederleggen op de graven van hare blanke
broeders uit het westen en dat dáárginds aan de overzijde van den oceaan ‘de
dorpspriester zijne hand zegenend zal kunnen leggen op het hoofd van uw kind, en
tot hem zeggen:
‘Kom tot ons... zet u neder aan ons maal, en neem uw deel van wat wij hebben...
want ik heb uw vaderen gekend’!!...
Dàn, Nederlanders, zul uwe balans misschien kunnen sluiten.
Ik ben ten einde, amice, met mijne verhandeling of preek, want daarop begon mijn
gekrabbel zoo zachtjens aan meer te gelijken, dan op een brief aan U, mijn beste
Tom! Als ge mij ten einde toe gevolgd zijt, dan zal dat bericht U volstrekt niet
verschrikken, maar veeleer een hartelijk ‘Goddank!’ ontlokken.
Ja, mijn jongen, 'k heb u lang bezig gehouden, te lang misschien; en toch heb ik
nog veel verzwegen wat me nog wel op de lippen zweefde. Ten slotte een verzoek:
Stoor U niet aan den toon van mijn geschrijf, (trouwens ik behandelde zaken, geen
personen) ook zelfs
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niet als ge soms bitterheid hebt ontmoet, waar ze u overbodig scheen. Bedenk dat
het zoo moeielijk is niet te gloeien van verontwaardiging bij het bespreken van zoveel
ONRECHT.
Gij vertrouwt wel dat mijne bedoeling goed en eerlijk was; ei lieve! neem den toon
dan voor lief!
Of onze goede bedoelingen op prijs zullen gesteld worden? of we zullen slagen
in ons streven?... Qu'en dira 't on?...
Vaak gaat het, zooals het slotversje van een lief boekjen ons leert: ‘De preek was
gedaan en de preêker zei: Amen!
Maar net als voorheen ging de snoek weer op buit.
Kroop de aal weêr in 't slijk en de kreeft achteruit:
Ze vonden 't verrukkelijk en riepen te zamen:
Hoe mooi was de preek en hoe keurig van pas!
Maar - - lieten de zaak net precies als ze was.’
Zal 't hiermeê ook zoo gaan?... We hopen 't niet! Op uwe hulp kan ik rekenen,
dat weet ik. Gij schaart u gaarne onder de vaan, die ontrold is, de vaan van
menschelijkheid en recht; - gij onderschrijft gaarne het devies, dat we in dat vaandel
voeren: wij protesteren tegen de continuatie van Neérlands oneer en demoralisatie;
en op onze krijgsroep: à la rescousse! zult ge niet achterblijven met uw antwoord:
hier ben ik! Op vele zulken wachten wij.
Adieu, mijn waarde. Tot ziens!
T.T.
FRITS.

[12 maart 1867
Brief van Multatuli aan De Geyter]
*12 maart 1867
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand. (M.M.)
Deze brief, voor het eerst gepubliceerd in Brieven WB VIII, blz. 36-37, is daar ten
onrechte gedateerd op 2 april, misschien doordat er een verwisseling heeft plaats
gehad met de enveloppe behorende bij de destijds niet gepubliceerde brief van 1
april. De onderstaande tekst is kennelijk geschreven na Multatuli's eerste verblijf in
Antwerpen, en met het tweede terwille van La libre Pensée in zicht.
Twee eigennamen en een titel, in het afschrift weggelaten, zijn aangevuld
overeenkomstig Brieven WB VIII 36-37.
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Keulen, Dingsdag.
Beste de Geyter. 't Is schande dat ik niet reeds gister heb geschreven. Ik was lui.
En nog ben ik lui. Te lui altans om u goed te zeggen hoe vol myn gemoed is over
de ontvangst die my te Antwerpen is te beurt gevallen.
Ik kan niet schryven, vandaag. Alles warrelt me voor den geest, als de
zeepplaneetjes in 't heelal van 'n waschkom. Ik zal 't wat tyd geven om tot rust te
komen.
Ik hoop u van avend goed te schryven. Och ik heb zoo'n spyt dat ik uw vrouw,
uwe lieve kinderlyke vrouw geen kus heb gegeven. Alleen daarom zou ik terug
komen in Antwerpen, - een ware Argonautentogt! Aan de afspraak met ‘la libre
Pensée’ zal ik denken. Ja, ik hoop aan alles te denken. Ik heb in Antwerpen nieuwe
gezigtspunten opgedaan, dat is: veel geleerd. Die vlaamsche beweging geeft me
veel te denken, en misschien geeft my die zaak het middel aan de hand om een
vaderland weer te krygen. Juist 10 jaren zwierf ik, als Ulysses; wie weet of ik niet
door myn reis naar Antwerpen myn Ithaca gevonden heb. Prof. Heremans heeft
gelyk: Gy lieden moet Holland annexeren. By u zit de kern van Nederland.
En zelfs uw katholicisme kan er toe dienen, want Och ik kan niet schryven vandaag. Toch heb ik u veel te zeggen. Dus later. Groet
allen, maar nu in 't byzonder dien hartelyken Breuer en zyne lieve flinke vrouw.
Ik dank u voor alles - Och, 't was te veel!
Mult.
Wilt ge er aan denken Ds. v. Straaten zyn boekje terug te geven, natuurlyk onder
dankbetuiging voor de inzage. Die parodie is allergeestigst. Zendt ge my den Lucifer?
Ik ben nieuwsgierig hem geheel te lezen.
Ik verzeker u dat men 't in myn toekomend geschryf zal bemerken dat ik te
Antwerpen ben geweest, en daar een en ander geleerd heb.

[12 maart 1867
Brief van d'Ablaing aan Van Helden]
12 maart 1867
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan C. van Helden. (Kopieboek 4, blz.
444. M.M.)
Merkwaardig is in de opgave de vermelding van de Derde Bundel Ideen; daarvan
was in 1867 nog niets geschreven, laat staan gepubliceerd.
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Mijnheer.
Ik ben bereid u à comptant te verkoopen het kopijrecht der werken van Multatuli
voor zoo ver door mij uitgegeven: 88 vel: à f20, - =f1760, -, benevens de voorraad,
berekend à 4½c. voor ieder voorhanden blad, (de omslagen uitgezonderd, die gratis
toegegeven worden). UEd. gelieve in het oog te houden dat alles gevouwen is, en
dat voor het brocheren der ingenaaide exemplaren, voor zoo ver voorhanden, niets
wordt berekend.
De voorraad zal ongeveer bestaan uit

Eerste Bundel Ideen

Op magazijn.
225 Ex:

In depot:
50 Ex:

Tweede Bundel Ideen

325 Ex:

100 Ex:

Derde Bundel

300 Ex:

Minnebrieven.

300 Ex:

50 Ex:

Vrij arbeid.

150 Ex:

50 Ex:

Bruid daarboven.

375 Ex:

25 Ex:

Herdrukken.

375 Ex:

Wijs mij de plaats etc.

275 Ex:

50 Ex:

Japanse gesprekken.

400 Ex:

50 Ex:

Verspreide stukken.

150 Ex:

50 Ex:

Gebed van den
onwetende.

325 Ex:

Zegen Gods door
Waterloo.

275 Ex:

Brief aan Mevr. P.

175 Ex:

50 Ex:

Bloemlezing.

475 Ex:

100 Ex:
en

en

Voorts 2 à 3000 verschillende vellen vooral van den 1 en 2 Bundel afzonderlijk
te leveren ter completering.
Het bedrag van een en ander zal, zooals ik u terstond gezegd heb zoowat een
groote f4000,- zijn.
Het zal mij hoogst aangenaam zijn binnen weinige dagen uw antwoord te
vernemen, omdat ik einde dezer maand mijne afrekeningsreis begin, en het
voornemen heb, als de werken van Multatuli dan niet door mij en bloc zijn verkocht,
ze bij aanbieding op te ruimen, hetgeen voor mij nog wel zoo voordeelig zou zijn.
Ik moet u tevens kennis geven dat de prijs dien ik vraag fixe is, en ik de werken en
bloc eenen ander zelfs niet meer tot dezen prijs aanbied.
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[13 maart 1867
Van den Rijn (XV)]
13 maart 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
62.

Van den Rijn, 11 Maart.
De Provincial-Correspondenz geeft de volgende beschouwing over het regt van
openbaarmaking der in het noordduitsche Parlement te houden redevoeringen:
‘Indien de Regering zich verzet tegen de onvoorwaardelijke vrijheid, en de
onbegrensde straffeloosheid op dit stuk; indien alzoo niet elke redevoering, niet elke
uiting mag worden openbaar gemaakt, was hare bedoeling geenszins, het
publiceeren te verhinderen van getrouwe verslagen der zittingen van den Rijksdag,
zoolang de redenaars niet vervallen in afdwalingen, welke de grenzen te buiten
gaan van hetgeen men in dusdanige vergadering billijkerwijze verwachten mag. In
dien geest zijn dan ook de politie-beambten en de publieke ministerien van instructien
voorzien’. De Mainzer-Beobachter noemt de Provincial-Correspondenz eene
onhandige verdedigster, en betwijfelt het, of graaf Bismarck haar dankbaar wezen
zal voor zulk eene toelichting. ‘Wij weten (gaat genoemd blad voort), hoe Bismarck
zich verzette tegen het binnensluipen der persvrijheid langs stenografischen weg,
en hoe hij den leden van het Parlement het regt betwistte, te laten drukken, wat ze
niet zouden mogen doen drukken. Wij zelven, hoe ook gezind, partij te trekken voor
vrijheid, erkennen, dat het eene inbreuk wezen zou op de gelijkheid voor de wet,
indien de taal van een parlementslid overal zou mogen worden gehoord, terwijl de
uiting der gevoelens van alle andere burgers belet wordt. Wij laten nu daar, of wij
meer vrijheid voor dezen, of minder voor genen redenaar of schrijver eischen zouden,
doch wenschen gelijkheid. Maar niet daarop is de verdediging gegrond van het blad,
dat volstrekt voor den beschermer der Regering schijnt te willen doorgaan, en, naar
ons gevoelen voor die taak niet berekend is. Het spreken over “afdwalingen buiten
de grenzen van wat men billijkerwijze van dergelijke vergaderingen kan verwachten”,
komt ons ongepast voor, en schijnt ons toe, eene afdwaling te zijn buiten de grenzen
van wat men billijkerwijze verwachten kan van een blad, dat zich voor eene
staatkundige autoriteit houdt. Afdwalingen? Is het niet, of men van jeugdige
ligtzinnigheid spreekt? De afdwalingen, die zullen plaats vinden, behooren
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op een ander terrein te huis dan in de kinderkamer, en wij betwijfelen het zeer, of
de Afgevaardigden hunne redevoeringen of stemmen zullen willen inrigten naar den
maatstaf van goed gedrag, dien de Correspondenz schijnt te hebben vastgesteld.
Indien men overigens, gelijk dat blad meent, zekere grenzen aanneemt, buiten
welke men het terrein der onwelvoegelijkheid betreden zou, ware het inderdaad niet
overbodig, die grenzen met juistheid aftebakenen. Dan wisten de
Vertegenwoordigers, en de uitgevers hunner redevoeringen, waaraan zij zich te
houden hadden. Thans schijnen de politie-beambten en de publieke ministerien
belast te zijn met deze paedagogische taak, en wij vinden de keuze dezer
leermeesters niet gelukkig.’
- De Kölnischer-Anzeiger ontkent, dat er tusschen Pruissen en den gewezen
Hertog van Nassau eene overeenkomst zou gesloten zijn ten opzigte der bezittingen
van dien Vorst. ‘Daaromtrent kan reeds hierom nog niets beslist zijn, zegt dat blad,
wijl de vorderingen van Hertog Adolf buitensporig zijn, en niets minder omvatten
dan alle domeinen, dat is: een zeer groot gedeelte van geheel Nassau. De gewezen
onderdanen van den Hertog protesteren ernstig tegen zijne eischen, die trouwens
door de vroegere nassausche Kamers nooit als wettig erkend zijn’.
- Men verneemt, dat de pruissische Regering voornemens is, de te Berlijn
aanwezige hannoversche Rijksdag-Afgevaardigden vertrouwelijk te hooren op de
punten, die zullen behooren te worden inachtgenomen bij de aanstaande
reorganisatie van het gewezen Koningrijk Hannover.
- De staatsminister von Patow heeft, op zijn verzoek, zijn ontslag bekomen als
gouverneur van Frankfort. Hij geeft zijne betrekking over, gedeeltelijk aan den tot
regeringspresident te Wiesbaden benoemden heer von Diest, gedeeltelijk aan den
president von Möller, te Kassel.
- Een correspondent uit Darmstadt beweert in het Frankfurter-Journal, dat Pruissen
zich in het sluiten der militaire Conventie met Hessen geheel en al op het standpunt
eener bevriende mogendheid geplaatst heeft, zoodat het Groothertogdom in het
bezit is gebleven van eene geheel onafhankelijke administratie, en van het regt om
geen andere dan hessische garnizoenen intenemen. Bovendien zullen de hessische
troepen, mits naar pruissische voorschriften ge-
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oefend en gecommandeerd wordende, niet onder andere troepen worden verdeeld.
Pruissen behoudt zich, wel is waar, onder al deze voorwaarden, de beschikking
voor over de hessische divisie, en benoemt derzelver opperbevelhebber, doch de
benoeming der overige officieren blijft behooren tot de attributen des Groothertogs.

[14 maart 1867
Brief van Tine aan Potgieter]
14 maart 1867
Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(UB Amsterdam; fotokopie M.M.)
Milaan 14 Maart 1867
Waarde Heer Potgieter,
Met innigen dank heb ik Uw vriendelijk schrijven benevens 150 fr: ontvangen
geloof mij, Ik kan U niet genoeg zeggen hoe dankbaar ik U ben want U stelt me in
de gelegenheid mij de middelen aan te schaffen om mijne gezondheid te verbeteren,
op 't oogenblik moet ik me versterken, reeds sedert eenige weken geef ik geen
bloed meer op en de koortsachtige aandoeningen waaronder ik zooveel geleden
heb, zijn opgehouden. ik hoop nu op t' zachte lente weêr, om weer geheel gezond
te worden, en t' vooruitzigt dat er betere dagen zullen komen geeft mij moed.
Van Dekker krijg ik goede berigten te Antwerpen waar hij twee voorlezingen
gehouden heeft, zijn met veel toejuiging ontvangen, hij heeft er veel sympathie
ondervonden, en ik geloof waarlijk men hem dáár apprécieerd, de belgen zijn
enthousiast en houden van vooruitgang, er is hart bij die natie.
Dekker is druk bezig met schijven, hij wil absoluut onze positie verbeteren en ik
weet bij ondervinding dat men veel kan, als men ernstig wil. Ik zal zoo innig gelukkig
zijn als we weer zamen met de kinderen huisselijk kunnen leven, vroeger was ons
huisselijk geluk benijdenswaardig.
De kinderen geven ons altijd reden tot vreugde. Eduard leert goed en is zelfs zijn
leeftijd vooruit, in opmerkingen en beschouwingen. Nonni groeit aardig op en is
steeds gezond en vrolijk, hoewel zij erg verlangt weer ‘thuis’ te zijn zoo als ze zegt.
Ze heeft verleden week in eene Italiaansche comedie voor de pensionnaires
vervaardigd een rol vervuld, die ze heel goed gedaan heeft en als maestro di ballo
op haar viool gespeeld, ieder was met dat kleine ding inge-
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nomen. U hebt gelijk, Waarde Heer Potgieter ik ontvang vergoeding in mijne zeer
moeijelijke en zware taak door alles wat ik doe t' voor mijne kinderen is. Dat Dekker
weer flink aan den gang is, dat hij weerklank hoort, doet me zoo goed, ik zou haast
zeggen alles moet te regt komen wanneer er een natie is die hem begrijpt.
Ontvangt mijnen hartelijken dank voor alles wat U voor mij doet, en ook diegenen
die belang in mij stellen.
Ik schreef dezen steelsgewijze ik heb geen oogenblik voor me zelve. In Italia
eischt men veel voor weinig geld. de vergoeding is hier: dat ieder mij genegen is
en dat ik pouvoir over de élèves heb, omdat zij van mij houden anders zou 'tleven
ook ondragelijk zijn.
Ik heb t' geluk, door den heer Omboni een zeer knap geneesheer te hebben,
dokter Strambio want in Milaan zijn er veel geneesheeren die à tort et travers
aderlaten, dat is hier aan den order van den dag uit een open reden zegt men: ik
zal me morgen wat bloed laten afnemen, men had het mij ook al willen doen maar
de heer Strambio zeide, ik dan veel zieker zou worden t' volstrekt niet moest laten
doen.
Ontvang Waarde heer Potgieter mijne welgemeende betuiging van dankbaarheid
en Vriendschap
E: H: Douwes Dekker
van Wijnbergen

[16 maart 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
16 maart 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Twee dubbele velletjes postpapier, tot
en met blz. 6 beschreven en als vouwbrief verzonden; op blz. 8 het adres: Monsieur
C. Busken Huet Bloemendaal lez Harlem Holland. (M.M.)
Emile de Girardin: invloedrijk frans journalist, directeur van La Presse. Prof.
Scholten: de leidse hoogleraar J.H. Scholten, een van de voormannen van het
modernisme, publiceerde in februari 1867: ‘Supranaturalisme in verband met bijbel,
christendom en protestantisme. Eene vraag de tijds beantwoord’.
Keulen 16 Maart 67
Waarde heer Huet, Ik was verheugd uw hand te zien, en liep na den ontvangst
van uwen brief van gister, terstond naar de post. De chef der bestellers herinnerde
zich zeer goed uwen brief te hebben gezien,
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en herkende zelfs uw hand (wat sterk was aan een zoo groot bureau als 't Keulsche.)
Hy zelf, nu wetende dat ik dagelyks een Courant, en bovendien byna dagelyks
brieven kryg, kon zich niet begrypen hoe 't mogelyk was dat de brochure (en ook
waarschynlyk de brief) was gerenvoyeerd. De besteller die my had moeten kennen,
was juist niet op 't bureau, en ik zal maandag terug komen. Intusschen dacht de
bureauchef dat de brief even als het boekje werkelyk teruggezonden was, doch dat
men den brief te Bloem. of Haarl. achter een tralieraampje gezet had, in plaats van
hem u terug te geven. Hy vraagde hoe men wist dat gy de afzender der brochure
waart? En zei: ‘dat men dit ten opzigte van den brief niet scheen te weten, en dus
wachtte op uwe reclamatie’. Over 't terugzenden was hy overigens byna even boos
als ik, en hy ontwapende my door z'n yver om de zaak optehelderen. Wedden durf
ik niet, maar zweren wel (iersche distinctie tussen voorzigtigheid en waaghalzery)
dat uw brief te Bloemendaal op de post ligt, wachtende op zekeren periodieken
o

termyn (Ult maart?) om te worden opgezonden naar den Haag, en daar te worden
geopend. Gy weet dat er aldus duizenden... nooit teregtkomen. Ik althans heb nooit
vernomen van brieven die op deze wyze terugkeerden tot den afzender, schoon ik
wel kennis draag van niet bezorgde brieven, van velen zelfs. En de kans dat me 't
een of 't ander treffen zou, is gelyk.
Men had me hier uw brief moeten bezorgen, ondanks 't verkeerd adres, dat
eigenlyk byzaak was. Dat het niet geschied is, wordt eenigzins verklaard, niet
verontschuldigd, door de boosheid van myn huisheer op de hoogstraat, die
hoogstwaarschynlyk den besteller heeft in den war gebragt door een brusque
antwoord: abgereist, of zoo iets.
Maar als gy nu slaagt in 't terug ontvangen van uw brief, wilt ge my die dan
zenden? Ik ben er zeer op gesteld. En ook de brochure van Prof. Scholten.
Ik ben te Antwerpen geweest, (een gure reis, 3 kl., 11 uur onderweg!) en heb daar
tweemaal gespeecht. Den eersten keer byna niet voorbereid, de 2e maal in 't geheel
niet. Want 's avends 7 uur, wist ik nog niet waarover ik spreken zou. En 't was er
ook naar! Dat zeg ik uit volle overtuiging. Maar zie, het neerlandismus dat daar
heerscht, dekte my met z'n vleugelen en 't werd goed gevonden. Nooit ben ik zoo
gefêteerd als te Antwerpen. Van daag kryg ik een brief van
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de Société: la libre Pensée, met uitnoodiging ook in hun locaal te spreken. Ik heb
't aangenomen tegen zondag aanstaande. (De vorige keer was 't in den Cercle
artistique, scientif. & littéraire)
Hebt ge van die equipée niets in den Précurseur gelezen? En is 't systeem, niet
van U maar van den Haarlemmer, om daarvan geen melding te maken? Zou men
't ook ignoreren als t Cremer geweest was, of eenig ander innocent beoefenaar de
Nederlandsche letteren? Ik denk neen. Hoor eens, dat zwygen is een deloyaal
wapen in Nederland en de fransche drukpers vervolgingen zyn, daarby vergeleken,
bonbons. Zoo ook nu, myn brochure, Ieder heeft het regt my tegentespreken,
natuurlyk - maar dat ignoreren is valsch, vind ik. Kan men voorgeven te meenen
dat ik niet gelezen werd, dan kon 't opgaan. Men kon dan beweren my geen aandacht
waard te keuren, maar gelezen word ik, en veel. Wat een lafhartige taktiek! Zelfs
als men my behandelt, is 't om te zeggen dat men niets zegt! (Zie onlangs 't
Handelsblad.) Geloof me, dat ik daarover niet klaag, als iemand die tegenspraak
wenscht om in 't licht gezet te worden. In weerwil der taktiek van de holl: pers, ben
ik meer populair dan me soms lief is. Daarom is 't dus niet. Maar ik erger me over
de deloyauteit, daar dit uitloopt in ignorantie, of voorgewende ignorantie, in heel
andere dingen dan schryvery. Is 't billyk, dat de verhooging, nu aangevraagd, van
tractementen der Inlandsche hoofden op Java, behandeld wordt, zonder my te
noemen? ‘De Regering erkent. - &c (Zie het slot van uw art: 's Gravenhage in de
courant van 26 february). Nu ja, daar erkent de Regering allerlei dingen, die ik
beweerd heb, en voor welk beweren ik gestraft ben. Moet ik nu daartegen opkomen?
Wanneer al 't geen ik daarover te zeggen heb, waar is (en 't is makkelyk waar te
zyn) wordt het bedorven door de ikheid die er noodzakelyk in doorstraalt. Zeker, ik
had gezegd en beweerd en volgehouden, ten koste van veel, al wat nu de regering
erkent, en toch vindt men 't onbescheiden, wanneer ik aandring op - ja, waarop?
Wel, dat ik regt had, en niet verdiende behandeld te zyn als geschied is.
t Is me een raadsel dat niemand in Holland uit eenvoudig regtsgevoel die
opmerking maakt, en ik ben zoo verdrietig over dat stelsel van ignorantie in andere
dingen (speeches, brochures &c) wyl dit systeem het verzwygen van hoofdzaken
mogelyk maakt. In Frankryk zou 't niet geschieden. Niet ook in België. Niet zelfs in
Duitsch-
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land. Ik geloof niet dat er een land is, waar de pers zoo onmagtig is in haar vryheid,
als in Holland. Ginds mag men niet alles drukken, maar wàt gedrukt wordt, heeft
effect. In Holland is 't drukken geoorloofd - och ja, waarom niet, er wordt toch geen
acht geslagen op 't geschryf. Wat geeft zich Napol. al onnoodige moeite, en wat is
Emile de Girardin ondankbaar!
Hebt gy myn stuk tegen Bosscha? Ik heb aan v. H. geschreven u een aantebieden
en hem een inlegpapiertje gezonden. Is 't niet ‘wat men gewoon is pikant te noemen?’
En is niet die aankondiging in 't H. Blad ‘wat men gewoon is lamlendig te noemen?’O, O, ik kan die f25 smaands niet missen, maar wat vervelen my die berigtjes! Ik
verzeker u dat die dingen, op den duur my inspanning kosten. Vandaag deelde ik
den Volke mede: ‘dat de feestelykheden ter gelegenheid van 't huwelyk (van
Vlaanderen met Hohenzoll.) twee dagen zouden duren’ Hoe diep, hoe belangryk,
hoe indrukwekkend! Maar er staat by: ‘dat dit beweerd wordt’ Mogt dus de graef v.
Vl., of de bruid, buiten hun tax gaan, en 48½ uur feest vieren, of mogt welligt de
bruid flaauw vallen vóór ommekomst van 't tweede etmaal, dan is de
verantwoordelykheid aan uw correspondent à couvert. Ik heb gezegd: ‘men beweert’.
t Is een vervelende historie.
Verbeeld u, men stookt in Antwerpen een staatkundig vuurtje (of een onst. kundig,
dat laat ik daar) tegen het Belgicismus, vóór aansluiting aan Noord-Nederland. Zoo
gaat het! In Maestricht wil men Belgisch zyn, in Vlaanderen Hollandsch. Ik ben niet
Hollandsgezind, maar zou Holland afraden zoo'n trojaansch paard intehalen. Er is
leven en gloed in Belgisch Nederland, en ik betwyfel of zy zeer lang zich uit den
Haag zouden willen laten regeren.
Myne vrouw schryft my gedurig over de lieve hulp die zy van den Heer Potgieter
ontvangt. Ik ben er zeer dankbaar voor, maar tevens verdrietig dat het noodig is.
Zy is door veel zorg en inspanning zeer verzwakt, en ik moet absoluut een eind zien
te maken aan hare zeer moeielyke positie. De kinderen zyn wel, en goed. Maar ik
wilde zoo gaarne zelf hen onderwyzen. Ik ben geboren schoolmeester, en had altyd
den naam zoo goed iets te kunnen uitleggen. Ook houd ik er van, en juist omdat ik
zooveel zaken niet weet, ben ik genoodzaakt telkens iets opnieuw te leeren, en sta
dus een kind nader, dan iemand die knap is. t Is me een vreesselyke grief dat
anderen myn kinderen onderwyzen.-
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Zeg me toch eens of ge indertyd myn II Bundel Ideën compleet hebt ontvangen? Ik
vrees neen. Ik was toen aan 't zwerven, en in een nagezonden koffer vind ik vele
losse vellen. Het spyt me dat gy er nooit om vraagdet. Hebt ge byv. niet myn nieuw
bewys voor de stelling van Pythagoras? 't Is eenvoudiger en helderder dan alle
vorigen, dat zal niemand ontkennen, en ik wilde u vragen my te helpen aan 't
constateren dat het my behoort. Anders lees ik 't over eenigen tyd in de courant,
als 'n uitvindsel van v. Lennep of v. Twist. 't Is een nietigheid zult ge zeggen. Nu ja,
maar wie niet veel, of niets, heeft, moet z'n nietigheden by elkaar houden.
Na vriendelyke groete, ook aan uwe vrouw, ben ik
Geheel de uwe
Douwes Dekker
Ik kryg dus de brochure niet waar? En den teruggezonden brief, als ge hem hebt?
Of anders wat er instond.

[16 maart 1867
Rond den Heerd over Multatuli]
16 maart 1867
Het katholieke gezinsblad van Guido Gezelle, Rond den Heerd, Tweede jaer, no.
16, publiceert op blz. 126-127 twee teksten van Multatuli in enigszins vervlaamste
vorm. (A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.)
Vgl. VW I, blz. 150-152 en blz. 14.
Gezelle had deze kopij midden februari ontvangen van zijn oud-leerling Eugeen
van Oye, toen te Gent. Wie verantwoordelijk is voor de vervlaamsing en de
woordverklaringen, valt niet te beslissen. Zie: Brieven van, aan en over Gezelle. I.
Briefwisseling Gezelle-van Oyen (Amsterdam 1937) blz. 80a; en Ger Schmook:
Multatuli in de vlaamse gewesten (Antwerpen 1949) blz. 110-111.
De vertaling van het maleise woord banjir door schaper d.i. herder, is onjuist;
banjir is vloedgolf, plotselinge overstroming van een rivier.
In de eerste claus van de Gerechtsdienaar is heeft verbeterd uit hoeft; in de derde
claus van de Rechter is 't En past niet verbeterd uit 't En niet.

Multatuli
Daar was een man die zooveel te verdragen had binst zijn leven dat hij zijne werken
onderteekende met den schrijfname Multatuli, d.i.: ik hebbe vele verdragen, alsof
dat zijn eigen name ware geweest, en die man vertelt als volgt:
Daar was een keer een steenhouwer die steenen hieuw uit de rotse,
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zijn arbeid was zwaar, en hij arbeidde veel; doch zijn loon was gering, ende te vreden
en was hij niet.
Hij zuchtte omdat zijn arbeid zwaar was, en hij riep: ‘Och, dat ik rijk ware, om te
rusten op eene baleh-baleh, met klamboe van roo zijde!’ Ge moet weten 't is eene
japansche vertellinge en die woorden beteekenen bedde en bedgordine.
En daar kwam een engel uit den hemel, die zeide: ‘u Zij gelijk gij gewenscht hebt.’
En hij was rijke. En hij rustte op eene baleh-baleh, en de klamboe was van roo
zijde.
En de koning des lands toog voorbij, met ruiters vóór zijnen wagen; en ook achter
1
den wagen reeden ruiters, en men hield den gouden pajong boven het hoofd van
den koning.
En als de rijke man dat hoorde, verdroot het hem dat er geen gouden pajong en
wierd gehouden boven zijn hoofd, en te vreden en was hij niet.
Hij zuchtte en riep: ‘Ik wenschte dat Ik koning ware!’
En daar kwam een engel uit den hemel, die zeide: ‘u Zij gelijk ge gewenscht hebt.’
En hij was koning. En vóór zijn wagen reeden er vele ruiters, en ook waren ruiters
achter zijnen wagen, en boven zijn hoofd hield men den gouden pajong.
En de zonne schong met heeter stralen en verbrandde het aardrijk, zoodat de
grasscheute dor was.
En de koning klaagde omdat de zonne hem schroeide in 't gelaat, en macht hadde
boven hem, en te vreden en was hij niet.
Hij zuchtte en hij riep: ‘Ik wenschte dat ik de zonne ware!’
En daar kwam een engel. die zeide: ‘u Zij gelijk ge gewenscht hebt.’
En hij was de zonne, en hij zond zijne stralen naar boven en naar beneden, naar
de rechter zijde en naar de slinker zijde, en alom.
En hij verschroeide de grasscheute op der aarden, en 't gelaat der vorsten die op
der aarden waren.
Een eene wolke kwam tusschen de aarde en hem, en de stralen der zon stuitten
op de wolke terug.
En hij wierd toornig, dat zijner macht weêrstand wierd gedaan, en hij klaagde dat
die wolke machtig was boven hem, en te vreden en was hij niet.

1

Zonnescherm.
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Hij wilde de wolke zijn die zoo machtig was.
En daar kwam een engel uit den hemel, die zeide: ‘u Zij gelijk ge gewenscht hebt.’
En hij wierd eene wolke, en hij ging tusschen de zon en de aarde hangen, en ving
de zonnestralen op, zoodat de drooge grazen groene wierden.
En de wolke regende groote droppelen waters op het aardrijk, en zij deed de
2
rivieren zwellen, en de banjirs voerden de kudden weg.
En hij die de wolke geworden was verwoestte door veel waters het veld.
En hij kwam neêr en stootte op eene rotse, die niet en week. En hij klaterde, bij
groote stroomen waters, maar de rotse en week niet.
En hij wierd toornig, omdat de rotse niet wijken en wilde, en omdat de sterkte van
den stroom ijdel was. En te vreden en was hij niet. Hij riep: ‘Aan die rotse is macht
gegeven boven mij; ik wenschte dat ik die rotse ware!’
En daar kwam een engel uit den hemel, die zeide: ‘u Zij gelijk ge gewenscht hebt.’
En hij wierd de rotse, en 'n bewoog niet als de zonne schong, noch als het regende.
En daar kwam een man met houweele, en met puntigen beitel, en met zwaren
hamer, die steenen hieuw uit de rotse.
En die de rotse was zeide: ‘Wat is dit dat die man macht heeft boven mij, en
steenen houwt uit mijnen schoot?’ En tevreden en was hij niet.
En hij riep: ‘Ik ben zwakker als dezen; ik wenschte die man te zijn!’
En daar kwam een engel uit den hemel, die zeide: ‘u Zij gelijk ge gewenscht hebt.’
En hij was weêrom steenhouwer, gelijk van te vooren. En hij hieuw steenen uit
de rotse, met zwaren arbeid, en hij arbeidde zeer zwaar, voor luttel loons, en hij
was te vreden.

Nog van Multatuli
Gerechtsdienaar. Heer rechter, daar is de man die Barbeltje vermoord heeft.
Rechter. Die man moet hangen. Hoe heeft hij dat aangeleid?

2

Schapers.
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Gerechtsdienaar. Hij heeft haar in kleene stukskens gesneden, ingeleid en gezouten.
Rechter. Dat heeft hij zeer verkeerd gedaan... Hij moet hangen.
Lotharis. Rechter! ik en heb Barbeltje niet vermoord; ik heb het gevoed en gekleed
en bezorgd: ja ik kan getuigen bijbrengen die verklaren zullen dat ik een goed
mensch ben, en geen moordenaar.
Rechter. Gij moet hangen:- gij verzwaart uwe misdaad door uwen eigenwaan. 't
En past niet aan iemand die... van iets beschuldigd is, voor een goed mensch te
willen doorgaan.
Lotharis: Maar rechter!... er zijn getuigen die het zullen bevestigen; en, daar ik nu
beschuldigd ben van moord...
Rechter. Gij moet hangen. Gij hebt Barbeltje in stukken gesneên, ingeleid en
gezouten, en gij zijt ingenomen met uw zelven... drie capitale punten. Wie zijt gij,
vrouwtje?
Vrouwtje. Ik ben Barbeltje...
Lotharis. God zij gedankt... rechter! Gij ziet dat ik haar niet vermoord en hebbe!...
Rechter. Hem!... ja... zoo!... Maar het zouten?...
Barbeltje. Neen, rechter, hij heeft mij niet ingeleid noch gezouten; - hij heeft mij
integendeel veel goeds gedaan,... hij is een edel herte!
Lotharis. Ge hoort het, rechter! Ze zegt dat ik een braaf mensch ben...
Rechter. Hm,... het derde punt blijft toch nog staan. Gerechtsdienaar, voer dien
man weg, hij moet hangen. Hij is schuldig aan verwaandheid, want hij meent dat hij
brave is.

[17 maart 1867
Artikel in De Vooruitgang]
17 maart 1867
Artikel over Multatuli in De Vooruitgang, Volksblad voor politiek, kunst,
wetenschappen en handel, no. 26. (Stadsbibliotheek Antwerpen; fotokopie M.M.)

Multatuli. (Douwes Dekker.)
Vooralleer wij dit artikel begonnen, en terwijl wij den uitstekenden man in den Cercle
spreken hoorden, waren wij voornemens zijne twee conferenciën breedvoerig te
ontleden. Doch hoe meer wij op dezelve nadachten, hoe moeielijker kwam ons zulks
voor, en thans aanzien wij dat zelfs als onmogelijk. Inderdaad, men ontleedt wel
eene voordracht die eene historische gebeurtenis voor onderwerp
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heeft of die maar een enkel gedacht tot grond dient, gedacht dat door den redenaar
min of meer behendig, min of meer schitterend is ontwikkeld geworden; maar men
ontleedt niet eene verhandeling waarvan elk woord om zoo te zeggen een gedacht
is, waarvan de diepe en kernachtige denkbeelden zoo talrijk zijn en zoo op een
gedrongen als de korenaren, en die op ééne uur tijds de grootste maatschappelijke
en godsdienstige problemas aanraken en doorgronden. Men legt de conferenciën
uit van Bancel, schoon in den vorm maar zeer dikwijls hol; men kan die van Multatuli
niet uitleggen, die oneindig dieper zijn dan de eersten en even zeer
bewonderensweerdig onder 't opzicht van kleur en stijl.
Wij zullen ons dan bepalen met te zeggen dat de groote Nederlandsche schrijver,
de auteur van Max Havelaar, de Vrij Arbeid, de Minnebrieven, de Ideën enz., een
bijval heeft genoten die des te ernstiger was en des te duurzamer is, daar hij min
luidruchtig was. In zijne eerste voordracht heeft hij gehandeld over het streven naar
waarheid en met diepte en stoutheid over godheid en godsdienst gezegd hetgeen
hij denkt waar te zijn. In zijn tweede sprak hij over de leugen van 't huwelijk, en
roerde eene der gewichtigste maatschappelijke vraagpunten aan. En dat alles met
een boeiend gemak en eenen grooten rijkdom van uitdrukking, en zeer dikwijls met
hetgeen de Engelschen humor en de Duitschers Witz of Laune heeten. Zijne
toehoorders hingen als 't ware aan zijne lippen.
Multatuli is voor ons eene edele figuur, niet enkel als schrijver, maar ook als
mensch. Hij bekleedde 't schoone ambt van assistent-resident in Java en hij heeft
het opgeofferd om 't lot van veertig miljoen ongelukkige Javanen te verbeteren.
Liever dan zijne overtuiging den hals om te wringen, heeft hij zich uit liefde tot de
waarheid laten breken en heeft hij meer dan eens armoede geleden, hij die rijk en
gevleid zou kunnen zijn. Dat is grootsch en heldhaftig, des te grootscher en des te
heldhaftiger, daar het van dag tot dag raarder wordt. Wij hopen dat Multatuli nog te
Antwerpen zal komen spreken. Zijne voordrachten zijn niet van degenen die iedereen
puik vindt en iedereen toejuicht, maar ook na 't verloop van twee uren iedereen
vergeet; - neen, over de zijnen wordt gediscuteerd en getwist, en dat zijn de beste,
want zij wekken denkbeelden op!
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[20 maart 1867
Van den Rijn (XVI)]
20 maart 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
68.

Van den Rijn, 18 Maart.
Volgens berigten van Berlijn, zal het huwelijk van den Graaf van Vlaanderen met
sten

de Prinses Marie von Hohenzollern-Sigmaringen den 25
April in die stad gevierd
worden, en de daartoe behoorende feestelijkheden zullen twee dagen duren. Men
beweert, dat de Koning van Belgie de plegtigheid in persoon zal bijwonen, en dat
de prins-bisschop van Breslau het huwelijk zal voltrekken. De Graaf van Vlaanderen
had reeds van den vorigen Koning van Pruissen de ridderorde van den
Zwarten-Adelaar ontvangen.
- Volgens de Kölnische-Zeitung, begint de belangstelling van het publiek in de
discussien van den Rijksdag over de Ontwerp-constitutie te verflaauwen, dewijl de
redeneringen voor en tegen dat ontwerp moeten worden beschouwd als uitgeput.
Naar de meening van dat blad, zijn door de onderscheidene sprekers alle
standpunten vertegenwoordigd geworden, en de partijgroepen zullen, bij de
behandeling der artikelen, volkomen in staat zijn tot het beoordeelen van de zaken
zelven zoowel, als van de krachten ter verdediging of aanval, waarover zij zullen
kunnen beschikken. De ministeriële Provincial-Correspondenz beweert, dat de
algemeene beraadslagingen de hoop op het definitief aannemen der Constitutie
nagenoeg tot zekerheid gemaakt hebben, en dat ‘het mislukken buiten het bereik
ligt van menschelijke berekening.’ - De Mainzer-Beobachter, bovenstaande
mededeelingen van de Kölnische-Zeitung en van de Prov.-Correspondenz
besprekende, geeft dien bladen toe, dat het aannemen der Constitutie als zeker te
beschouwen is, ‘en wel (gaat de Beobachter voort) om de zeer eenvoudige reden,
dat het aannemen onvermijdelijk is. Onvermijdelijk, zeggen wij, want, - en hier doen
wij eene vraag, die zeker vele der Afgevaardigden op de lippen zweefde, doch welke
niet ronduit werd geformuleerd, - wat zou geschieden, indien de Constitutie niet
werd aangenomen? Dat, immers, zou slechts kunnen worden gewenscht door die
weinigen, die liever het Verbond niet tot stand zagen komen. Welnu, met of zonder
de Constitutie, dat Verbond bestaat feitelijk. En, indedaad, Bismarck, die de
betrekkelijke éénheid van Noord-Duitschland heeft weten in het
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leven te roepen zonder Parlement, zou haar weten te bewaren, des noods ook tegen
dat Parlement. En hierin zien wij juist eene reden, die den bijval dier Vergadering
aan het ontwerp verzekert. Het besef, dat tegenstand niet baten zou, dringt tot
medegaan; en wij zeggen dat niet met verwijt, alsof we ons beriepen op de dezer
dagen zoo vaak ter tafel gebragte aanbidding van het succès, maar omdat werkelijk,
na het gelukken van Pruissens plannen, het deelnemen in de gevolgen daarvan
strekken kan tot het algemeene welzijn. Wij begrijpen de bitterheid van den
Afgevaardigde uit Hannover, doch zouden hem durven vragen, of de grieven, die
hij te berde bragt tegen de pruissische overheersching van zijn land, van dien aard
zijn, dat men de vorige splitsing en vijandschap zou moeten terugwenschen? Juist
die verkeerdheden, welke hij thans gispt, en die een natuurlijk gevolg zijn van den
overgangstoestand, zullen onmogelijk worden, zoodra Hannover voor goed in
Pruissen zal zijn ingelijfd, dat is: na het ophouden van den staat van beleg. Wij
hebben overigens met het uitspreken van ons oordeel over de zekerheid van het
aannemen der Constitutie niet gewacht op de discussien. Die discussien waren à
o

priori als overbodig te beschouwen, 1 wijl ieder inzag, dat de strijd tegen het
voorgelegde ontwerp een hopelooze strijd tegen het Verbond zelf wezen zou, en
o
2 wijl de overgroote meerderheid der Afgevaardigden, - nagenoeg alle pruissische
leden, bij voorbeeld, - in die Constitutie meer erlangden dan zij hadden durven
verwachten: het regt onder anderen om te mogen medespreken over zaken, die
buiten hen, en meerendeels tegen hunnen wil, tot een goed einde waren gebragt.
Indien in zulke omstandigheden spraak kon zijn van edelmoedigheid, komt het ons
bijna edelmoedig voor van graaf Bismarck, dat hij den parlementair-gezinden aandeel
geeft in den buit, dien hij, huns ondanks, behaalde. En men zou meenen, dat de
spreek-partij ligtzinnig het voordeel zou verwaarloozen, 't welk de partij der daden
haar in de schoot wierp? Onmogelijk! Wij noemen het karakteristiek, dat aan het
Parlement niet de vraag is voorgelegd: Verkiest gij een Noordduitsch-Verbond te
stichten? maar eenvoudig: Neemt gij genoegen met de bepalingen, waaronder wij
het Noordduitsch-Verbond gesticht hebben? Het feit bestaat, en de redeneringen
der Afgevaardigden zullen daaraan niets veranderen. Dat zien allen in, en daarom
vallen de meeningen geheel anders uit, dan het geval zou geweest zijn, indien
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het pruissische ministerie het oordeel der heeren had gevraagd vóór 1866.’
- Bij de herstemming voor een lid van het noordduitsche Parlement, in het
kiesdistrict Elberfeld-Barmen, waren op den eersten burgemeester Bredt 1497
stemmen uitgebragt; op den Berlijnschen hoogl. Gneist, 4291 stemmen; op den
r

minister van Financien von der Heydt, 2549 stemmen; op d . von Schweitzer, 4919
stemmen. Er zal dus op nieuw eene keuze moeten worden gedaan tusschen de
heeren v. Schweitzer en Gneist.

[21 maart 1867
Brief van Multatuli aan De Geyter]
*21 maart 1867
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand. (M.M.)
Naar Mimi meedeelt (Brieven WB VIII, blz. 35) heeft De Geyter in het afschrift
iets weggelaten als ‘te vleiend voor den ontvanger van den brief.’ De tussen haakjes
gedrukte woorden. Ik ontvang daar zijn in dit afschrift doorgestreept, kennelijk
overeenkomstig de autograaf.
De namen Breuer en Flemmich, die in dit afschrift door stippeltjes zijn vervangen,
werden overeenkomstig de bovengenoemde uitgave aangevuld.
Keulen 21 Maart 1867.
Beste de Geyter. Ik heb u 37000 dingen te zeggen. Vooreerst dat ik jaloers ben
op uw inkt, die zwart is. Ik heb betaald 2 groschen, daarna 2½ grosche, en eindelyk
o

7½ grosche om zwarte inkt te koopen, en ge ziet hoe ze is. 2 . Dat gy verkeerd doet
o

met ‘Waarde Heer’ te schryven. Als ge 't weer doet, zend ik U uw brief terug. 3 .
Dat het lief en groot van U is - - o

5 . Dat ik in den brand zit, en uw hulp noodig heb. Zie hier hoe. (Ik ontvang daar)
deugt niet. Ik moet anders beginnen. Zoo ziet ge dat iemand die in den brand zit,
niet uit zyn woorden komen kan. De ‘libre pensée’ noodigde my uit. Ik nam 't aan
tegen Zondag, en schreef, niet wetende hoe laat ik, òf Zaterdag, òf Zondag morgen
r

arriveren zou, dat ik my Zondag morgen vóór 11 uur, zou aanmelden by den H Van
Straelen.
Daarop ontving ik een vriendelyk voorstel om liever reeds Zaturdag te komen,
wyl ik anders te vermoeid zou zyn (heel juist) en ‘dat die heeren zooveel mogelyk
zouden zorg dragen my den avend genoegelyk te doen doorbrengen.’
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Intusschen had ik aan den Heer Breuer gevraagd, of ik by hen mogt logeren. Ik
herinnerde my wel ook door den heer Flemmich uitgenoodigd te zyn en dat indedaad
aangenomen te hebben, maar wist niet regt, of ik dat moest beschouwen als terloops
of ernstig.
Nu ontvang ik een brief van Mevrouw Breuer, waarin H. Ed, heel lief, my mededeelt
dat ik niet zonder lompheid de uitnoodiging van den Heer Flemmich mag voorbyzien
(en parenthèse, zulke opmerkingen vind ik nu juist een kenmerk van ware
hartelykheid, en ik ben er dankbaar voor.)
Nu heb ik besloten om te Antwerpen aan te komen Zaterdag middag 5.40 en uit een waar gevoel van vriendschap, hartelykheid en dankbaarheid - al myn
bezwaren op U te werpen.
Logeren hier, logeren daar, den avend passeren met ‘libres penseurs’ of op 't
Concert, regts gaan, links gaan - zie ik doe met u als de gelovers met hun god: Hy
moet het weten!
Aan de ‘libre pensée’ heb ik geschreven dat ik uw ‘paquet’ wil zyn, dat ik uw ding
ben.
Is dat goed?
De overige 36994 punten zal ik later behandelen, als ik goede inkt heb.
Wees dus tot Zaterdag middag met uw lieve vrouw hartelyk gegroet van uw
liefhebbende
Multatuli
Maak goed dat ik met den heer Flemmich en règle kom, anders vermoord ik u.
Ik ben, als Jehovah, zachtmoedig van harte, dat ziet ge.

[22 maart 1867
Bericht over derde voordracht]
22 maart 1867
Bericht inzake de derde voordracht van Multatuli in het antwerpse dagblad. De
Koophandel (Stadsbibliotheek Antwerpen).
Zondag middag, juist om 12 ure, zal er in de Wolzaal, korte Clarastraat, eene
voordracht worden gehouden door den hr. Multatuli, den beroemden hollandschen
redenaar, die onlangs zoo veel succes heeft mogen oogsten in den Cercle Artistique.
Kaarten zijn te bekomen bij den heer Mees, drukker-uitgever, Rozenstraat.

[23 maart 1867
Brief van Multatuli aan Van Vloten]
23 maart 1867
Brief van Multatuli aan J. van Vloten. Dubbel velletje postpapier, waarvan drie
bladzijden beschreven. (M.M.)
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stryd voert: als rector van het Athenaeum Illustre had Van Vloten op 16 februari een
rede gehouden die hem in hevig conflict bracht met de curatoren en met een aantal
raadsleden van Deventer. Zie J.A. van Kampen: Van Vloten en de Gemeenteraad
van Deventer. (Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.
e

Verslagen en Mededelingen 8 stuk 1974. Zwolle 1975, blz 81-112.)
non tali auxilio: niet zodanige hulp.
Hebt ge fortuin: door deze woorden, hier tussen haakjes, staat een streep. te
Gent: in augustus zou te Gent het Negende Nederlandsch Letterkundig Congres
plaats vinden; wegens de heersende cholera had men het in 1866 moeten uitstellen.
Keulen 23 Maart, 67
Waarde Heer van Vloten, ik zie uit den Haarlemmer dat gy stryd voert, of liever
dat uw stryd ernstiger wordt. Mag ik u, asjeblieft, verzoeken my de stukken van 't
proces te zenden? Zeker hebt gy geen behoefte aan myn hulp, maar ik voel behoefte
om meetedoen. Zeg niet: non tali auxilio, &c Het zwygen der aanhangers doet de
tegenstanders sterker schynen dan zy indedaad zyn, en dat is verderfelyk, want
velen wachten op 't constitueren van eene ‘respectable minoriteit’ voor ze zich durven
verklaren. Ik wil trachten eene telling in 't leven te roepen. Dan zal er blyken dat we
geenszins ‘excentriek’ zyn. De tyd nadert dat we gevaar loopen van 't tegendeel. 't
Protesteren zal vulgair worden. Maar intussen stellen de geloovers zich aan, als
waren wy alleenstaande dwazen die men omstoot met z'n pink. Toe, zend my uw:
en

‘eerlyke wenschen’ of hoe heet het stuk, waarvan ik dezer dagen den 2 druk
aangekondigd zag. Is dàt de toespraak waarover Curatoren en Raad zoo ontstemd
zyn? (Hebt ge fortuin.) Och, 't hoeft niet, gy moogt onderwys geven, gy Doctor. Dat
neemt u niemand af.
Ik ga van avend naar Antwerpen om daar morgen ochtend te spreken in de ‘libre
pensée’. Voor 14 dagen ben ik daar ook geweest, en zeer goed ontvangen.
Wilt gy Mevr. v. Vloten vriendelyk van my groeten? En Willem en Odo, - de andere
namen weet ik niet meer, maar herinner my dat het lieve jongens waren.
Geheel de uwe
Douwes Dekker
Komödienstrasse, 14B
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Ja wis en waarachtig moet die geloovery ‘met wortel en tak worden uitgeroeid.’ Dit
hebt ge, volgens 't berigtje dat ik in den Haarlemmer lees, gezegd. Welzeker moet
ze uitgeroeid worden, zoo goed als de andere veepest.
Meen niet dat ik onbekookt en zonder tact my zal bemoeien met uwe kwestie. 't
Kon zyn dat ik daarover niet afzonderlyk handelde. Maar ik moet het toch weten.
Vooral is dit noodig daar de Heer Huet me dezer dagen ter inzage (en in zekere zin
ter behandeling) zond: ‘Scholten's Supranaturalisme in verband met bijbel Chr. dom
& Protestantisme’. Een walgelyk ding. Nu al was 't alleen om ter loops melding te
maken van uw cordaatheid tegen over Scholten's geknoei, is 't goed dat ik op de
hoogte ben.
Ik denk dat ik ook te Gent zal spreken. Altans er is spraak van dat men my daar
uitnoodigt
Hartelyk gegroet.

[24 maart 1867
Derde voordracht van Multatuli in Antwerpen]
24 maart 1867
Derde voordracht van Multatuli in Antwerpen. Blijkens een artikel in De Vlinder,
d.d. 7 april, was het onderwerp: De leugen in den godsdienst. Multatuli zelf noemt
het: biologie; zie de brief aan Huet, d.d. 5 april.

[25 maart 1867
Van den Rijn (XVII)]
25 maart 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
72.
's Konings verjaardag: Friedrich Wilhelm Ludwig, sinds 1861 koning van Pruisen
als opvolger van zijn krankzinnig geworden broer Friedrich Wilhelm IV, was op 22
maart 1797 te Berlijn geboren en werd dus nu 70 jaar oud.
Königgrätz: toespeling op de beslissende overwinning van Pruisen tegen
Oostenrijk, 3 juli 1866.

Van den Rijn, 22 Maart.
Alom wordt heden, ter eere van 's Konings verjaardag, feest gevierd. Klokkengelui,
wapperende vlaggen, kanonschoten, paraden, alles verkondigt algemeene
deelneming in de plegtigheid van den dag. De straten zijn vol volk, en ieder schijnt
zich te beijveren om den indruk uittewisschen, die misschien hier en daar mogt zijn
overgebleven van de laauwheid, om niet te zeggen den tegenzin, die zich
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op 22 Maart des vorigen jaars openbaarde. De Kölnische-Zeitung van heden zegt,
dat de Koning van Pruissen thans, na het verbond met de zuidduitsche Staten,
feitelijk imperator des duitschen Rijks is, en zij voegt bij dat woord, als vreesde zij,
niet overal ten volle begrepen te worden, de vertaling: ‘empereur’.
Heden ochtend te 11½ uur is op de spoorwegbrug het bronzen ruiterstandbeeld
van Koning Frederik Wilhelm onthuld. Het is, volgens de in omloop zijnde modellen
en photografien, zeer schoon, doch op de Rijnbrug slechts van ééne zijde, van voren
namelijk, te zien. Aan weerskanten wordt het gezigt belemmerd door twee torentjes,
en van de achterzijde door het ijzeren bruggenverband. Bij de onthulling werden
officiële toespraken gehouden, die met gejuich beantwoord zijn.
- De Allgemeine-Zeitung maakt de berekening, dat de debatten over het ontwerp
der noordduitsche Constitutie niet vóór de helft of het einde van Mei kunnen
afgeloopen zijn. ‘Indien men aanneemt (zegt genoemd blad), dat de Rijksdag
wekelijks vier zittingen houdt, en dat er gemiddeld drie artikelen in elke zitting worden
behandeld, dan vorderen de 71 paragrafen zes weken: maar in die zes weken valt
het paaschfeest in, en de Rijksdag zal zich wel houden aan het oude gebruik, om
bij die gelegenheid veertien dagen vacantie te nemen. Bovendien zullen er wel
twaalf zittingen, d.i. drie weken, worden besteed aan het behandelen der
Hoofdstukken, hetzij ieder op zich zelf, hetzij groepsgewijze. Eindelijk zal er nog tijd
verloren gaan met het bijeenvoegen van alle speciale besluiten tot eind-besluiten.
Die eind-besluiten zelf moeten nog gedrukt, en gedurende drie dagen in handen
der leden zijn, voordat de wettelijke vaststelling kan plaats hebben. ‘De
Kölnische-Zeitung zegt, te hopen, dat de zaak iets sneller in haar werk moge gaan,
en raadt diensvolgens aan, het amenderen te beperken tot het hoognoodige. De
Mainzer-Beobachter antwoordt hierop: Zeker, op die wijze is spoed mogelijk. Of die
spoed echter, aldus verkregen, gewenscht is, moge daargelaten worden. De meening
onzer Keulsche zuster herinnert ons aan de vlugheid van een schoenmaker, die
aannam één paar laarzen te vervaardigen in ééne seconde; maar... zonder zolen,
- 't bovenleder zou hij later leveren. ‘O (gaat laatstgenoemd blad voort), wij beweren
niet, dat de duitsche eenheid zoo slecht geschoeid uit de werkplaats van den
Rijksdag zal te voorschijn komen, als de ongelukkige klanten van dien
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laarzenmaker; maar dat is een gevolg van de zeer eenvoudige oorzaak, dat die
eenheid gelaarsd en gespoord was, vóór (en des noods zonder) den Rijksdag. Alle
artikelen, die Pruissen gelieft voortestellen, zijn aangenomen... te Königgrätz.
Bismarck moge hebben aangedrongen op spoed, wijl de met de noordduitsche
o

Staten gesloten verbonden op 1 October komen te eindigen, - hij, die op deze
Staten den invloed uitoefende, welke tot het sluiten noodig was, zou te zijner tijd,
ook zonder de ratificatie van den Rijksdag, wel raad weten, die verdragen te
o

verlengen. En bovendien, van ult Mei tot primo October, is nog ver: er is tijd genoeg
voor amenderen: en, daar de hoofdzaken nu toch eenmaal vaststaan, mag men het
sommigen Afgevaardigden niet euvel duiden, dat zij er prijs op stellen, hunnen
kleinen naam te verbinden aan eene groote zaak. Dat schijnt reeds een zwak
geweest te zijn in Lafontaine's tijd, toen hij de fabel dichtte: de Vlieg en de Reiskoets.
Hoe dit zij, de wagen bereikt den bergtop, met of zonder hulp van de gonzende
vlieg.’

[26 maart 1867
Van den Rijn (XVIII)]
26 maart 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
73.

Van den Rijn, 24 Maart.
De Volks-Zeitung deelt eenige beschouwingen mede over den toestand der israëliten
in Mecklenburg, en zegt, dat deze zich in eene petitie hebben gewend tot den
Rijksdag, waarin zij verzoeken: ‘Het heilig beginsel van gelijkheid der burgers voor
de wet van toepassing te doen zijn op de israëlieten in Mecklenburg.’ In die petitie
komen de volgende zinsneden voor: ‘Uit de diepte der ellende van den politieken
toestand, waarin de belijders van het joodsche geloof in dit land verzonken zijn,
rigten wij hoopvol den blik op den Rijksdag, daar wij als paria's worden behandeld,
en de gruwelijkste bepalingen der middeneeuwen nog altijd op ons worden
toegepast.’ ‘Het is bijna ongelooflijk, maar waar (gaat de Volks-Zeitung voort), dat
het den jood in Mecklenburg niet geoorloofd is, een stuk land te bezitten; terwijl het
verlof tot grondbezit in eene stad, telkenmale met 16 th. moet worden betaald. De
jood is uitgesloten van het burgerregt; ja, te Rostock en Wismar is het hem zelfs
verboden, zich te vestigen. De joodsche koopman mag zijn beroep niet uitoefenen,
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dan na het bekomen eener uitdrukkelijke vergunning van den Groothertog. Een jood
mag advocaat zijn, doch geen notaris of regter. De israëliet, uit Frankrijk komende,
heeft, als vreemdeling en fransch burger, regten, waarvan de Mecklenburgsche
jood verstoken is.’ In eene redevoering, dezer dagen in het noordduitsche Parlement
gehouden door den mecklenburgschen Afgevaardigde Wiggers, wordt het lot der
israëlieten in dat land insgelijks als zeer treurig voorgesteld. De mecklenburgsche
commissaris, echter, de juistheid der opgegeven feiten niet ontkennende, beweerde,
dat de zaak niets gemeens had met de noordduitsche Constitutie, en dat de Rijksdag
niet bevoegd was tot ingrijpen in binnenlandsche aangelegenheden.
- Uit Darmstadt wordt het overlijden gemeld van Prins Frederik, het oudste lid der
groothertogelijke familie, oom des Groothertogs. Die Prins leefde sedert jaren, na
zijnen overgang tot de katholieke belijdenis, te Parijs. Door zijnen dood vervalt een
jaargeld van 18,000 fl. De overledene was kardinaal-titulair en tevens generaal der
infanterie.
- Volgens berigt uit Frankfort, zullen van staatswege jaarlijks 30,000 th. worden
bijgedragen voor het voltooijen van de Domkerk in die stad.
- De gemeentebesturen in het Crefeldsche hebben last bekomen te onderzoeken,
of de schoolonderwijzers eene met de behoeften des tijds overeenstemmende
bezoldiging genieten, en om in een tegenovergesteld geval opgave te doen van de
noodig geachte verhooging, ‘opdat de leeraars, bevrijd van zorg voor hun bestaan,
zich met opgeruimdheid mogen toewijden aan hun beroep.’ Het is zonderling, zegt
de Kölnische-Anzeiger, hoe verschillend het oordeel is, over hetgeen men als noodig
te beschouwen hebbe tot behoorlijk onderhoud. Het bestuur eener gemeente heeft
berigt, dat de daar aanwezige twee onderwijzers, vaders van huisgezinnen, met
respectivelijk 240 en 300 th. behoorlijk betaald waren. Uit andere gemeenten echter
wordt geschreven, dat het gezin eens onderwijzers van 300 th. 's jaars onmogelijk
behoorlijk kan bestaan.
- Overal aan den Rijn openbaart zich eene meer dan gewone zucht tot verhuizing
naar America. Het doel der meesten schijnt te zijn, zich te Wisconsin te vestigen,
alwaar zich dus weldra een duitsche staat zal kunnen ontwikkelen.
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- Het Landhuishoudkundig Genootschap aan den Rijn laat sedert eenigen tijd voor
zijne rekening, door reizende beoefenaars der landhuishoudkundige chemie,
voorlezingen houden op zulke plaatsen, waar men oordeelt, dat die wetenschap
gunstig door de landbouwers zal worden opgenomen. Zoo worden dezer dagen
r

door d . Fürstenberg in den omtrek van Elberfeld voordragten gehouden ‘over de
voeding van het vee.’
- Ten aanzien der zegel-belasting op de dagbladen, deelt de Kölnische-Anzeiger
mede, dat nog altijd kans bestaat op de afschaffing, en dit in weerwil eener verklaring
in tegenovergestelden zin van dien, welke onlangs in de pruissische Kamer door
een commissaris der Regering is afgelegd. Behalve de bedenkingen van algemeenen
aard, schijnt men bij de Regering niet ongevoelig te zijn voor den tegenzin van
eenige nieuwe pruissische provincien (waar de dagbladen niet onderworpen waren
aan zegelregt), om, door hunne vereeniging met Pruissen, ‘een stap achteruit te
gaan’. ‘En een grooten stap (gaat de Anzeiger voort); een stap, die nadeelig beslist
over velerlei andere zaken. Het beginsel van de volkomen vrijheid van gedachte
wordt gekrenkt door de zegel-belasting, en er zou geene reden zijn, dat beginsel
elders te handhaven, indien het hierin miskend bleef. Laten wij onze nieuwe
provincien mededeelen hetgeen er goeds was in pruissische toestanden, doch ook
onzerzijds van haar aannemen hetgeen, in het belang van beschaving en
volkswelvaart, ons dienstig is. Het zou kinderachtig zijn, alleen goed te noemen
hetgeen van oudsher pruissisch was. Wij hebben regt op het goede, dat elders
gevonden wordt, en daaronder rekenen wij de opheffing van het zegel voor de
dagbladen.’
- Volgens de berekeningen van een Rijnsch blad, zouden voor het uitvoeren van
al de spoorweg-ontwerpen, die bij de Regering in behandeling zijn, niet minder dan
300 millioen th. noodig wezen.

[28 maart 1867
Multatuli naar Kinderdijk]
Waarschijnlijk 28 maart 1867
Multatuli maakt met de boot van Fop Smit een tocht naar Kinderdijk, woont in
diens huis een feest bij en houdt er lange nachtelijke gesprekken. Zie de brieven
van 1 en 5 april 1867 en van 16 januari 1868.
Deze reis kan ook een dag eerder of later hebben plaatsgehad.

[31 maart 1867
Multatuli keert terug naar Keulen]
31 maart 1867
Multatuli keert uit Antwerpen terug naar Keulen.
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[1 april 1867
Brief van Multatuli aan De Geyter]
* 1 april 1867
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand. (M.M.)
De Geyter solliciteerde in deze dagen naar een post als griffier. Vgl. Ger Schmook:
Multatuli in de Vlaamse gewesten (Antwerpen 1949) blz. 123.
Keulen, Maandag morgend
beste de Geyter! Alleen een groet, en een zeer hartelyke. By alle lieve indrukken,
die my ten deele vielen, dacht ik aan U die dat bewerkte. Neem dit niet als een brief,
't is een groet alleen aan U en uwe vrouw. De 35994 andere punten komen later.
Ik kan heden niet schryven Zoudt ge heden naar Brussel zyn? Zou 't u baten? Zou
't goed voor U wezen Antwerpen te verlaten? Ik ben een beetje bekommerd over
dat alles. Dit briefje is alleen een groet. Anders niet. Adieu, lieve goede beste de
Geyter. Reken er op dat ik u zeer lief heb, meer dan gy vordert, maar niet meer dan
ge verdient.
Uw DD.
Groet zoodra ge kunt Mattioni, V. Straelen en al wat denken durft. Ik kan niet ieder
afzonderlyk bedanken, maar wel voel ik dankbaarheid voor alles. Ik begryp dat ge
Antwerpen lief hebt. Groet ook v. Maanen, en zeg hem S.V.P. dat ik hem dankbaar
ben voor de reis naar den Kinderdyk.

[3 april 1867
Van den Rijn (XIX)]
3 april 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
80.
Sadowa: de pruisische overwinning bij deze plaats, 3 juli 1866, wordt veelal
aangeduid als de slag bij Königgrätz. De catastrofale nederlaag van het oostenrijkse
keizerrijk betekende ook dat de stad Venetie ophield oostenrijks te zijn en deel kon
worden van het koninkrijk Italië.

Van den Rijn, 1 April.
Volgens de Börsen-Zeitung, zijn de aandeelhouders der
Berg-marcksche-spoorweg-maatschappij niet weinig teleurgesteld door de
mededeeling, dat het dividend over 1866 slechts 8 pc. (dat is 1 pc. minder dan over
1865) bedragen zal.
- De heer Wm. Murphy, consul-generaal der Vereenigde-Staten te Frankfort, komt
met zekere heftigheid op tegen een onlangs door
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de Kölnische-Zeitung opgenomen berigt, als zou een op 22 Februarij door de te
Frankfort aanwezige Americanen gevierd feest een bijzonder demonstratief karakter
hebben gehad ten opzigte van ‘den nieuwen toestand.’ De heer Murphy beweert,
dat dit geenszins het geval is; dat de te Londen, Baden-Baden, Parijs, Berlijn,
Frankfort en in andere europesche plaatsen woonachtige Americanen gewoon zijn,
zich tweemalen 's jaars, namelijk op 22 Februarij (Washington's geboortedag) en
den

op den 4 Julij (het feest der onafhankelijkheidsverklaring), te vereenigen. Dit nu
is te Frankfort op den gewonen dag en op de gewone wijze geschied, De consul
heeft daarbij het voorzitterschap bekleed, en verklaart uitdrukkelijk, dat de ‘nieuwe
orde der dingen’ in Duitschland geenszins behandeld of herdacht is. ‘Het feest was
niet van algemeen politieke beteekenis (verklaart de heer Murphy), doch uitsluitend
nationaal-americaansch. Dit kon ook niet anders, daar geene andere gasten dan
Americanen en hunne dames aanwezig waren.’
- Uit Kassel wordt geschreven, dat aldaar, onder voorzitterschap van den
geheimraad Achenbach, eene commissie in werking is getreden om de pruissische
wet op het mijnwezen, van 24 Junij 1865, in Keurhessen intevoeren.
- Onder de vertooningen, die bij den jongsten carnavals-optogt te Keulen de
algemeene aandacht trokken, bevond zich een groote zegekar, waarop het
vrijgemaakte Venetie was voorgesteld. Thans verneemt men, dat het
Vasten-avond-gezelschap in die stad uitgenoodigd was, zich door eene commissie
bij de Keulsche feestelijkheden te doen vertegenwoordigen. In den brief, waarin de
Venetianen voor die uitnoodiging bedankten, komt onder anderen voor, dat men te
Venetie overtuigd is, de tegenwoordige vrijheid grootendeels aan Pruissen, den
overwinnaar bij Sadowa, te danken te hebben.

[4 april 1867
Van den Rijn (XX)]
4 april 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
81.
Daar deze bijdrage eender gedateerd is als de vorige, hebben ze tot dezelfde
inzending behoord.
Een Mainzer blad: het is onmogelijk te geloven dat enig duits blad zich destijds
zou gewaagd hebben aan het sarkasme waarvan Multatuli hier blijk geeft.
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Van den Rijn, 1 April.
Uit Berlijn verneemt men, dat, tot stijving van het Invaliden-fonds, in het paleis van
den Kroonprins eene bazar zal worden gehouden. Daar zal onder anderen ter
bezigtiging worden ten toon gesteld een album, bevattende de photografische
portretten van de Afgevaardigden op den Rijksdag. Een Mainzer blad, dat berigt
mededeelende, zegt te hopen, dat de Vertegenwoordigers der natie tevens, en wel
voornamelijk, op andere wijze dan door het leveren hunner portretten de invaliden
ter hulp mogen komen. ‘Het is zonderling (roept de schrijver van een hoofd-artikel
dier courant uit), langs welke vreemde wegen men de nationale schuld tracht te
voldoen aan de arme lieden, die den nationalen roem betaalden met hunne
ledematen. Moest niet het onderhoud der dapperen, die gestreden hebben, even
goed voorkomen op het budjet, als de soldij van de strijders, wier dapperheid, morgen
of overmorgen welligt, noodig wezen zal ter verdediging des vaderlands? Is de
ellende der verminkten minder eerbiedwaardig dan de moed en de goede wil der
krijgslieden in de gelederen? Mag de toekomst onzer soldaten afhankelijk worden
gemaakt van het al of niet slagen eener bazar, of tentoonstelling? De beste
tentoonstelling zou zijn; het exposeren der verminkten zelven. Hunne wonden,
lidteekenen en gebrekkelijkheid achten wij welsprekender dan de portretten der
Afgevaardigden van den Rijksdag’.
- Volgens mededeeling eener Dusseldorfer courant, heeft de heer von Rothschild,
van Frankfort, het paleis Cossi te Florence gekocht. Men maakt daaruit op, dat die
financier voornemens is, een groot gedeelte des jaars in Italie doortebrengen.
- Onder de onlangs bij het pruissische leger aangestelde of bevorderde officieren
merkt men de namen op van den Erfhertog van Saksen-Weimar, die tot ridmeester,
en van Prins Nicolaas van Nassau, die tot generaal-majoor benoemd is.

[4 april 1867
Brief van Multatuli aan Flemmich]
*4 april 1867
Brief van Multatuli aan H.L. Flemmich. (Nederlandsch Museum 19, 1894, blz.
257.)
feierliche Wörtchen: waarschijnlijk doelt Multatuli hiermee op een opdracht in het
dichtbundeltje Tannengrün.)
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Cöln 4 April abends.
Lieber Herr Flemmich, Alles empfangen! So eben fing ich an Ihnen und Ihrer
lieben Frau zu schreiben, und meine Briefe werden nicht zeitig am Eisenbahn sein,
weil ich nicht zu sehr eilen will. Darum nur dieses Zettelchen: ich habe Alles
empfangen! Also morgen mehr. Meinen herzlichsten Gruss. Ich würde schon früher
geschrieben haben, doch ich war etwas unwohl (styve nek). Adieu für heute. Das
heisst, was die heutige Post angeht, denn sobald ich diesen am Eisenbahn gebracht
habe, hoffe ich den halben Nacht mich mit Ihnen zu beschäftigen. Adieu. Ich danke
für Alles, und nicht das wenigste für's ‘feierliche Wörtchen’. Sie begreifen dass ich
darauf auch feierlich zu antworten habe, und darum - ach, es ist Zeit.
Herzlichst gegrüsst von
Max.
Ich sehne mich - mir - dass Sie mit dem Buche fertig seien, weil es nur ein Buch
ist. Schriftstellerei!
Adieu Wolfgang; gutes Kind.

[4 april 1867
Brief van Multatuli aan Flemmich]
*4 en 5 april 1867
Brief van Multatuli aan H.L. Flemmich. (Nederlandsch Museum 19, 1894, blz.
257-268)
In verschillende opzichten - hoofdletters, umlaut-tekens, naamvalsvormen - is het
Duits van Multatuli niet altijd correct. Bij zijn publikatie in 1894 heeft Pée dit al
geconstateerd, maar de teksten diplomatisch afgedrukt. Daar de authentieke brieven
niet zijn teruggevonden, is uiteraard de tekst uit 1894 opnieuw nauwkeurig gevolgd.
Odeurs de Paris: geschrift van de ultramont aan Louis Veuillot (geb. 1813) met
o.a. felle uitvallen tegen Victor Hugo, Voltaire en Heine.
Leb...: Lebak; in de eerste uitgaven van de Havelaar heeft Van Lennep de
plaatsnamen en de data grotendeels door stippeltjes vervangen.
gegil: zie het ‘eerste sprookje’ uit de Minnebrieven; V.W. II, blz. 103. vod: zie V.W.
IV, blz. 97.
Tannengrün: een in 1858 verschenen bundeltje gedichten van H.L. Flemmich.
Cöln 4 april 67. abends.
Lieber Herr Flemmich, Heute früh empfing ich die zwei Paketen, und nachmittags
Ihren Brief. Ich bin ein Bischen unwohl (styve nek, und was dazu gehört) und möchte
gern daran Schuld geben wenn
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ich nicht weis wie ich für Alles meinen Dank aussprechen soll. Doch das würde nur
halbwahr sein, denn die Krankheit ist so schlimm nicht, schon beinahe ganz vorüber,
und doch kann ich's nicht sagen wie ich Ihre Herzlichkeit fühle. Und die Zeilen Ihrer
Frau! Ich bin gar nicht Puritanisch - In meinen Ideën werden Sie finden: Men meent
dat ik opsta tegen alles... och, als men wist hoeveel ik voor heilig houd! Dazu gehört
wahr sein. Nicht das plumpe Quäkerische Wahrheit sagen, das zu sündigen meint
durch ‘niet t'huis’, wenn man ein Besuch abwehren will, oder durch ein
conventionelles ‘Dienstvaardige Dienaar’ als Unterschrift eines Briefes an Jemand
dessen Diener man um Alles in der Welt nicht sein möchte, doch das wahr sein, als
Geschenk der Freundschaft. Ich würde Ihre Herzlichkeit nicht haben tragen können,
ohne dafür das einzige zurückzugeben, was ich zu geben hatte: Aufrichtigkeit, so
weit es einem Menschen gegeben ist! Denn: niets is geheel waar. Um gut in allen
Nuancen zu erklären was ich Ihrer Frau sagte, würde ich Jahre Zeit, und eine neue
Sprache nöthig haben. Man erzählt keinen langen, Inhaltsschweren Roman in einer
Stunde! Doch verstand sie gut und schnell. Ich fühlte das. Und auch Ihnen wird das
leichter fallen, wenn Sie sich durch Havelaar u.s.w. werden durchgearbeitet haben.
Darin werden Sie so vielen Fehler finden, dass auch die grössten Ihnen ganz
natürlich scheinen werden. Sie werden sehen oder ahnen vielmehr dass mein Leben
sehr voll ist, dass ich lang und viel getragen habe, und entlich Sie werden den Fehler
nicht machen des Garnisonssoldaten der sich wundert über die zerrissenen Kleider
seines aus dem Schlachte heimkehrenden Kameraden.
Fehler? O ja... ohne Zahl! In der Sache aber woran ich jetzt denke, habe ich gut
gethan. Ich könnte nicht anders ohne Feigheit. Doch davon nicht mehr für heute.
5 April.
Als ich gestern Abend das kleine Zettelchen nach der Eisenbahn gebragt hatte,
war meine Absicht lang und viel zu schreiben. Habe 's aber nicht gethan. Mein styve
nek ist mir in Schulter und Brust gezogen. War 's darum dass ich nicht schreiben
könnte? Ich weis nicht. Ich war verstimmt.
Als ich Sonntag abreiste war ich einigen Augenblicke ganz betäubt. Ich hatte in
Antwerpen so viel empfunden! Der Herr der mit mir im Coupé sass bot mir Cigarren
an, obschon er sah dass ich welche
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hatte. Er meinte seine Cigarren waren so ausgezeichnet gut, und darin hatte er
Recht. Warum aber so freundlich? Weil Sie ihm über mich gesprochen hatten. Also
folgte mir noch auf der Reise Ihre herzliche Fideliteit. Wie Gensd'armen ihren
Gefangenen von Station zu Station überzugeben gewohn sind, hatten Sie mir dem
Dr Semal übergegeben. Er war sehr liebenswürdig, und hat Ihrer Empfehlung Ehre
gemacht. Doch fühlte ich das Bedürfniss allein zu sein. Später, nachdem Dr S. mich
verlassen hatte kamen zwei Herren in meinem Coupé die über Veuillot's ‘Odeurs
de Paris’ sprachen. ‘Cela pue’ sagte der eine der aussah wie ein Artiste doch (oder
und) Mitglied der ersten Kammer war. ‘Cela pue... impossible de lire ce livre jusqu'à
la fin... cet amalgame de sainteté et de salopperie m'a dégouté.’ &c. &c. Ich hatte
von Veuillot's Buch viel gehört. De Geyter hatte es mir mitgegeben, und ich will es
lesen. Wahrscheinlich wird es mir nicht degoutiren, denn (wie ich meine kleine Nonni
habe sagen hören): ‘er is geen vuil’. Wenn Veuillot über alledem was es in Paris
ekelhaftes gibt, die Wahrheit sagt, hat er Recht dazu, und es ist unmöglich über
Koth zu sprechen ohne Koth zu berühren. Ich dachte an Kappelman der seinem
Sohn lehrte nie etwas unsauberes... zu nennen. Der Artiste-Senateur sah mir nicht
aus als Jemand der so fürchterlich prude und Mädchenhaft sein würde, so bald es
etwas zu sehen und zu thun geben würde. Nur das gedruckte Wort ärgerte ihm. Bei
vielen scheint Anstand zu Typographie zu gehören. Die Schriftstellerei hat viel Boses
gethan. Sie hat zweierlei Moral erfunden, nein, eine dritte Moral eingeführt. So thut
man, war 's erste. So spricht man, das zweite. Und... so schreibt man, das hässliche
dritte.
Nun, ich bitte mir nur ein Criterium aus, dieses: dass ich immer that wie ich sagte
und schrieb. Was man übrigens darüber urtheilt, ist mir gleichgültig. Und darum
wünschte ich dass Sie und Ihre Gattin so schnell möglich gelesen hätten was ich
schrieb. O denn ist die Frage nicht ob Sie alles beistimmen? Das kann nicht. Die
Frage ist nur ob Sie mich und meine Bücher für wahr halten, das heist ob Sie glauben
dass ich so wahr sein will wie es mir möglich ist? Weiter beanspruche ich nichts.
‘Agis comme tu penses.’ Einen höheren Richter als unsere Meinung gibt es nicht.
Das ist die einzige Moral. Was man gewöhnlich Moral nennt ist eigentlich nur
Ordnung. Moral würde man mit sich führen, auch da wo geselschaftliche Ordnung
aufhört,
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in Steppen, Prairien. Ordnung ist nöthig, und gehört zur Moral, wie lesen und
schreiben zur Bildung. Lesen und schreiben allein ist darum noch keine Bildung im Gegentheil!
Doch nicht daruber wollte ich Ihnen schreiben. Ich wolle Sie bitten dass Sie beim
lesen des Havelaar beachten dass ich nicht wusste wie populär das Buch werden
sollte. Wer daran nicht denkt, muss es lächerlich finden dass ich soviel und so von
mir spreche. Ich meinte als dritte Person (Mult.) sagen zu können, was ich nicht
würde gesagt haben als erste. Später habe ich eingesehn dass mein Hochmuth
naif war.
Leb...

heisst Lebak. (Unterprovinz).

B...

heisst Bantam. (provinz).

P...K...

heisst Parang-Kudjang (Kreis in Lebak).

B...

heisst Saïdjah's dorf Badur in
Parang-Kudjang.

T. oder T.K. Tjilang-Kahan, dorf an der Seeküste, wo Saïdjah verbotenes Salz
machte mit seinem Vater, (Salz ist Monopol) und von wo er später nach dem
Lampongschen Provinzen segelte.
Raden: ein Javaniser Adelstitel.
Adhipatti: ein höher idm.
pajong - Sonnenschirm als distinctiv von Geburt oder des Ranges. pelitah: ein
kleines Lämpchen.
lalayang: cerf-volant. (holl: vlieger) Hierin ist die Javanische Dorfsjugend sehr
geübt.
Sie wissen ihre lalayangs in der luft hin und her gehen zu lassen und schneiden
einander den Faden ab. Es ist ein beliebtes Spiel von Dorf gegen Dorf, als cricket
in Engeland. Saidjah hatte gegen Adindah gezürnt weil er meinte dass durch ihre
Schuld eine interessante Partie, wobei die Ehre des Dorfes im Spiel war, verloren
gegangen war. Vielleicht war der kleine Djamin Schuld daran, der geworfen hatte
mit ein Stückchen Glas. (Das thun sie sehr geschickt).
Batik Sarong Kapala
Sarong = unterkleid, Rock ohne genähten Falten.
Die Falten sind wie es fällt, und dadurch schöner und malerischer als die
Europäischer weise absichtlich gemachten plis. Batik ist das aus der Hand malen
von eigenthümliche Dessins. Das thun die Frauen und Mädchen. In den Dessins
ist Bedeutung, Seele, Herz. Die Dessins werden in Europäische Fabriken
nachgedruckt, und sehr billig in Java verkauft, doch stehen in Werth gegen die ächte
als Druck gegen
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Manuscript. Nur arme Leute tragen gedruckte Sarongs. Das Dessin sagt nichts,
spricht nicht. In der Ächter hat die Farbe, jede Linie seine Bedeutung. Kapala =
Haupt, Kopf, ist - sehen Sie hier

a und b wird zusammen genäht, doch nicht immer. Bisweilen trägt man den Sarong
ungenäht, und denn heist es slendang.
Wenn eine Adinda für ihren Saïdjah batikt, weis er was jede Linie, jedes Pünktchen
bedeutet. a könnte z.b. die Menge ihrer thränen sein. Die Linie b etwas als Schwung
der Hoffnung, u.s.w. Doch Sie begreifen, dass mein Muster gar keinen Werth hat.
Es ist nur dass Sie sich vorstellen, was es sein kann. Die hässlichste Dessins sind
oft die Werthvollste für den, der sie versteht.
(Nota. Seit 2½ Jahrhundert sind Europäer da, und bis jetzt hat niemand auf diese
javanische Poesie Acht gegeben. Man suchte nur Pfeffer, Kaffe und Zucker!
verwschuitje. Ein Wort das ich machte. Es ist das... Töpfchen womit die
Batikerinnen ihre Dessins zeichnen.
Darin ist die Farbe. Ungefahr so:

4, 6 mahl grösser. Vier, sechs dergleichen Töpfchen stehen neben der Arbeiterin,
und jede enthält eine andere Farbe. Das Leinwand (selbst gesponnen, und aus der
Hand gewebtes Baumwoll, Kattun) ist gespannt auf ein chevalet. (holl. ezel)
Etwas eigenthümliches ist das nach den Indischen Schönheitsbegriffe nie eine
Zeichnung etwas bestimmtes vorstellen soll. Keine Blume, kein Bild, kein Haus,
nichts als... Alles. d.h.: phantaisie, nur verständlich für wer es weis:
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‘Adinda teekende droefheid op haar weefsel, want zy had Saïdjah treurig gezien.’
Das war ihr Geheimniss, und dazu ein Beweis dass sie nicht mehr Kind war.
Pontianak. Ein Spuk, das in Bäume sich aufhällt und den Mannern kein Leid thut,
doch nur Frauen neckt und plagt, besonders schwangere Frauen. Daher ‘de inkerving
in den boom om den Pontianak te bezweren die schuld had aan de tandpyn eener
vrouw kort voor de geboorte van haar kind.’ Saïdjah erinnerte sich das, und fand
an dem Zeichen den Baum wieder.
Der ganze Saïdjah ist sehr correct, weil ich alles was er sagt und thut, und was
ihm wiederfahrt in's Malaiisch gedacht habe. Auf einen Fehler hat mir Prof. Veth in
Leiden aufmerksam gemacht. Wo ich erzähle das ihm sein Büffel das Leben rettet
sage ich: ‘wat indedaad geschied is.’ Als wie alles andere gelogen war. Wahr ist es
aber das ein kleiner Knabe auf die erzählte Weise durch seinen Kerbo (Büffel)
vertheitigt und gerettet ist.
Was übrigens die Wahrheit der ganze Geschichte von Saïdjah angeht, darüber
verantworte ich mich in den Havelaar selbst, wo ich frage ob die schöne Parabel
des verlorenen Sohnes wahr ist? Und Uncle Tom's cabin?
In den Minnebrieven werden Sie weitere Beweise finden. Doch ich brauche keine
Beweise mehr da alles jetzt anerkannt ist. Meiner erwähnt man aber dabei nicht.
Wahrscheinlich kommen in den Havelaar mehr Indiismen vor, doch ich habe das
Buch nicht. Notiren Sie gefälligst was Sie wissen wollen. Es wird mir eine wahre
Freude sein Ihnen darüber zu sagen was ich weis.
aloon-aloon. Grosser freier Platz vor einer Javanischer Regenten Wohnung.
kris. Javanischer Dolch, oft vergiftet. Ist nicht so sehr ein Waffen als zur Schmuck
gehörig. Es gehört zur Kleidung. Darin is viel Luxus. Der Griff von:
kamuning. Eine sehr schöne Wurzelholzsort, besonders für Krisgriffe geeignet.
Die Javanesen poliren es sehr schön, und schneiden darin allerlei phantastische
Figuren.
Der Kris selbst ist gewöhnlich schlangenformig
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die scheide

(‘en ook aan de punt was een plaatje zilver’)
pusakka. Erbschaft. Doch gewöhnlich heilige Erbschaft, die man nicht ohne
impietät veräussern darf. Der Kris den Saidjah's Vater an einem Chinesen zu
verkaufen genöthigt war, war pusakka.
klambu. Gardine einer Betstelle, oder (im Japanischen Steinhauer) eines
Baldachin's.
pendieng. Gurtel von Metallener Plättchen.
ikat-pendieng. Das Schloss, die Agrafe, die Broche davon. Bei wohlhabenden
Leute ist dieser Ikat von Gold, und oft mit Diamanten besetzt.
tudung (toedoeng). Hut, gross, flach, leicht, von Stroh geflochten. Das façon so
einfach möglich. Ein grosser Schüssel, nicht sehr hohl, mit nur einen kleinen
cirkelförmige Rand in der Mitte, die auf dem Kopf passt.
B...K... Bantam Kidul, d.h. Süd-Bantam = Lebak.
(Das die Ortsnahmen nur mit Buchstaben gedrückt sind, ist meine Schuld nicht.)
In Antwerpen fragte mir Jemand (der glaube ich, dafür aus Holland gekommen
war) ob ich wirklich die Häuptlinge meiner Provinz so angeredet habe, als im
Havelaar zu lesen steht? Ich glaube ja! Es muss so gewesen sein, denn ich fühlte
so. Und was die Ausdrückungsweise angeht (es soll so ‘mooi’ sein) das ist ganz
einfach Malaiisch. Das werden sie überal finden wo ich etwas aus meinen Indischen
Erinnerungen in's Hollandische ubersetze. In's Malaïsche würde man es nicht anders
sagen können. Auf diese Weise bin ich also zu wohlfeil an meinen Ruf von ‘mooiheid’
gekommen. In meinen Ideen sage ich es oft dass das ganze Geheimniss der
Schriftstellerei darin liegt dass mann sich nicht zum Schriftsteller mache. Wer sich
bestrebt wahr zu sein schreibt gut. Wer schön schreiben will, schreibt hässlich.
Jetzt finde ich selbst meine Anrede an den Lebakschen Haüptlinge
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schön - und ich kann es sagen weil ich sie nicht machte. Wer hätte in den Umstände
die ich da erzähle, anders sprechen können. Ist nicht der ganze Havelaar wie das
gegil der Mutter die ihr Kind in's Wasser sah? Und begreifen Sie warum ich kein
Schriftsteller sein kann? Und wie es mir ekelt wenn man meint das ich's bin?
Die Braut von oben! So! Wollen Sie es spielen lassen? Dazu ist es gut genug, doch hie und da muss die Scheere hineingesetzt, ohne Mitleid. Es gibt der Phrasen
zu viele darin, und das ganze ist schrecklich ordinär. Es ist von 43, und ich war
damals mehr unter den Eindruck von was ich gelesen hatte, als von meinen
Erlebnisse. Ich wusste damals das einfachste noch nicht: dass alles geschehene
unendlich interessanter ist als das geschriebene. Ich hatte um mich, in mich sehen
sollen um Drama's zu suchen. Doch ist etwas von mir darin, - doch nur wenig. Und
das wenige habe ich noch falsch verschriftstellert. Ich liebte. Gut doch ordinär. Ich
meinte unglücklich zu sein. Auch gut doch auch ordinär. Ich meinte ein Martyrer zu
sein. Allerordinärst, und nicht einmal wahr. (Sie finden davon etwas im Havelaar)
Kurz und gut, das Ding ist ein Muster wie man nicht schreiben soll.
Die Holländer sind böse, weil ich es jetzt, nachdem sie es beklatscht haben, ein
‘vod’ genannt habe. (Een en ander, pag. 82). Haben Sie das? Und die ‘Herdrukken?’
Ich bin gewiss das Sie sich damit amusiren werden. Doch erst Havelaar und
Minnebrieven.
In den Ideen ist viel lokales und auch viel was sich nicht so sehr zum Vorlesen
eignet, z.b. die kurze Sprüche. Ich hoffe dass Sie daraus Anleitung finden zur
Besprechung.
Da ich hohen Werth darauf stelle bei Ihnen zu sein mit meinen Gedanken bitte
ich mir fortwährend zu schreiben wie weit Sie gefordert sind. Ich sehne mich danach
dass Sie die Minnebrieven und die Ideen lesen. Vielleicht weil ich aus Havelaar viel
vergessen habe. Ach, es sollen doch auch Ideen darin stehen, und dan ist es mir
eins. Hat Ihre Frau gelacht über Droogstoppels Predigt an Fritz? Ist das schnelle
wechslen von Ton und Styl nicht ermüdend? Im Anfange verstand man nichts davon
in Holland. Man meinte ich sei der Kaffemakler. In einer Zeitung protestirt man.
Wogegen, meinen Sie? Ein Kaffemakler behauptete das Buch war nichts werth
‘want een fatsoenlyk makelaar woonde in een fatsoenlyker buurt dan de
lauriergracht’. Ach, du lieber Gott, wahr ist es, aber ich wusste damals noch
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so wenig von fatsoen. Jetzt weis ich 's. Das werden Sie sehen in myn Een en ander,
wo ich das Holländische ‘fatsoen’ mit einem gemeinen Matrosenfluch erwidre.
Ja, ich möchte so gern Ihre Frau lachen sehen bei Droogstoppels Analyse von
Heine! Doch hat Dr. bisweilen recht, und der Philister kann nicht grausamer poetische
Blumen zertreten als es sehr oft der Dichter selbst thut. Les extrêmes se touchent.
Kühle, dumme, falsch-realistische Herabsetzung im Munde des Spiesbürgers ist
sehr oft in Einklang mit der sarkastischen Unzufriedenheit des Poeten. Droogstoppel
zieht das höhe nach unten. Heine sah das höhe unter zich. Beiden nannten es
niedrig, das is ganz einfach.
Ich weiss dass mein Deutsch schändlich schlecht ist. Ich kann es wohl ein Bischen
besser, doch dann würde ich Acht geben müssen, und langsam schreiben. Das
würde zu langweilig sein.
Mein guter, lieber Wolfgang! Das gute Kind! Ich freue mich so dass er das Leben
so glücklich durchgehen wird, denn das steht auf sein Gesichtchen. Er ist gutmüthig
und zufrieden. Er hat, glaube ich recht gethan dass er in der Welt gekommen ist.
Es gibt Kinder (und Menschen!) den man es anseht dass sie aus Irrthum Platz
nahmen. Für Ihnen ist es ein grosser Schatz, dass die liebe Natur ganz allein die
Erziehung besorgen wird. Ich denke dass Sie nichts zu thun haben als nie absichtlich
etwas unwahres zu lehren. Das ist eine leichte Aufgabe. Ja, das wird Alles sein,
was Eltern zu thun haben. Doch scheint es bisweilen schwer zu fallen.
Ihre Cigarren sind vorzüglich. Ich habe 9 davon geraucht, weil ich werth darauf
stelle haushälterisch damit umzugehen.
5 April abends.
Noch habe ich Ihre Gedichte nicht. Warum sind Sie so modest? Ist es um mich
zu beschämen? Meinen Sie wirklich dass Ihre Arbeit keinen Werth hat? Ich kann
es nicht glauben. Die arme, allein durch 's Unglück nicht vergessene Tanne hat
mich gerührt. Was können Sie mehr wollen? Dass die Mythologie Ihrer Jugend noch
immer eine Rolle spielt, ist natürlich. Das würden Sie auch finden in meinen früheren
Versuchen. Es ist nicht die höchste Poesie, das weis ich wohl. Diese bedarf keiner
Unwahrheit, sey es auch die falsch-religiöse, das vermeint-erhabene Doch so lange
man glaubte, war Gott, und was dazu gehört, wahr, und poetisch brauchbar. Sonnst
könnten
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Homerus, Virgilius, Tasso, und die Profeten des alten Testaments keine Dichter
gewesen sein. Schade dass später so vielen gemeint haben man könnte nicht
Dichter sein ohne Olymp, ohne Parnas, ohne Pegasus. Wie gewöhnlich hat man
Mittel für Zweck genommen, und weil Propheten sich begeisterten durch den
Gedanken an Ihren Jehovah, meinte man dass es zur begeisterung des Lesers
oder der Zuhörer nöthig war immer den armen Jehovah hinein zu schleppen. So
begreifen vielen keine Liebe ohne Rose, Thau, Himmel. Ach! Immer Lerchen,
Nachtigallen u.s.w.
Dem Poeten solle jede Stein etwas zurufen, und ihm soll Alles schön sein auch
das conventionell-hässliche. ‘Wie in de Waarheid geen poesie vindt, zal steeds een
sober poeetje blyven daarbuiten!’ Ein bekanntes Steinchen ist uns mehr, gibt
besseren Stoff zur dramatischen Behandlung als ein unbekannter Gott. O, o, Poesie
ist eins mit Philosophie. Fühlen, wissen, begreifen, 's ist alles eins. Doch werden
Sie - Ach du lieber Gott, ich bin pedant. Das kommt von der Schriftstellerei.
Vergessen Sie nicht mir ihr Tannengrün zu schicken.
Ich habe in Antwerpen so unendlich viel Herzlichkeit empfangen, dass es mir
wirklich Leid thun würde, wenn dadurch - ich weis nicht wie ich es sagen soll. Um
mich kam vieles zusammen, was nicht zusammen gehörte und ich fürchte dass
daraus Streit entstehen wird, oder schon entstanden ist. Dieser Gedanken wird mir
schwer auf's Herz liegen, wenn ich wiederkomme. Und wie wenig Zeit wird mir
gelassen werden für Ihre freundliche Wohnung.
Doch will ich mir dazu Freiheit bedingen, denn die Gespräche mit Ihre
liebenswürdige Frau wirkten wohlthätig auf mein Gemüth. Auf mein Gemüth das
verstimmt ist. Seit Monate hör ich nur einen Ton.
‘Zerschmelze doch dies al zu feste Fleisch’ und was folgt im Hamlet. Ich habe
vieles und schweres zu thun, und brauche tagtäglich meine Kraft für ordinärste Ja, ich habe vieles zu thun, und darum Adieu für heute. Das war falsch, denn was
ich zu thun habe ist anderer Art: Man wartet in Indie! Mit oder ohne mich wird
Insulinde bald reif sein. Und ich glaube das Recht zu haben dabei zu sein.Adieu, lieber, guter Freund. Glaube doch das ich für Alles herzlicher danke als
ich es sagen kann. Ihr
Max.
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Morgen schreibe ich Ihrer lieben Frau. Ich hätte es gleich thun wollen, doch dan
wird's zu spät.

[5 april 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
5 april 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
mais le moindre grain de mil: aanhaling uit La Fontaine's fabel Le coq et la perle.
Keulen 5 april
Waarde Heer Huet, Zoo even sloot ik myn prachtig bulletin. Ja, 't is zwaarder dan
ik dacht - door de verveling. Maar toch blyf ik beweren dat de betaling hoog is, want
die is voor 't werk, en de verveling kan niet in rekening gebragt worden wyl de Directie
daarvan geene Ahnung hebben kan. Anders ware de heele courant anders. Myn
tweede bezoek te Antw. heeft my zoo mogelyk nog meer voldoening gegeven dan
het eerste. Ik heb in de ‘libre Pensée’ gesproken over biologie. Nu, ik geloof u
geschreven te hebben hoe ik denk over verhandelingen in 't algemeen, en de myne
in 't byzonder. Ik ben er misselyk van. 't Kost me nu niets meer, en ben klaar terstond
te speechen 2, 3, 4 uur lang over wat ge wilt, maar - 't is er naar. ‘Mes vers ne me
coûtent rien’... C'est bien heureux, zei een ander, enz. Nu wilde ik gaarne eens
iemand hooren die beter spreekt. Ik vrees, ik vrees dat ik 't betere, ja 't beste zelfs,
ook slecht vinden zou. 't Is onmogelyk dat men waarheid die de moeite van 't zeggen
waard is, kan geven by 't uur. By 't schryven, kost me soms één zin meer.
Maar de goede, gulle Antwerpenaars waren tevreden. Ze behandelden my als
een bedorven kind. Ik werd overladen met geschenken, kussen, omhelzingen. Men
hing me een horologie om, men pakte sigaren in myn koffertje, en zond me thee
na, en rookvleesch - Ik ben er verlegen meê. De hartelykheid is niet te beschryven
en ik moet een zot figuur gemaakt hebben als een braminen pop. Die zien er ook
altyd zoo dom uit. Ik heb gevloekt om my te ontdeftigen. Krom gepraat om te
protesteren tegen letterkundery. Ik heb gehaakt aan een kinderborstrokje - niets
baatte. Oef!
En ik had nogal gewaarschuwd tegen biologie! Zoo zieje, wat speeches waard
zyn! Klank, klank niets dan klank! Men blyft aan de post volhouden dat de brief terug gezonden is.
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Hadt ge hem van Haarlem verzonden? dan moet hy daar zyn, en niet te Bl.daal.Prof Scholten bezwaart me en wel omdat hy al te ligt is. Hy is niet te wederleggen
dan op de allerbanaalste wys. Zijn geknoei is zóó plomp dat hy eigenlyk maar een
slag verdient en geen match waard is. Toch wil ik hem behandelen. De klip is de te
groote gemakkelykheid. Ik had liever fyner werk. Maar 't vleit me dat gy 't my
opdraagt. Anders kreeg hy niets dan by de eerste gelegenheid een nootje, een
zyslag. Waarachtig het is beneden critiek, en haast zou ik gelooven dat uw opdragt
hoogmoed is, wyl gy zelf er u te goed toe rekent. Een daarin hebt ge gelyk. Moet
die man z'n studenten vertellen wie god is? Sakkerloot Ik verlang naar uw stuk in den Nederland over Een en ander.
Doe my toch eens het genoegen my optegeven wat ge van my hebt? De
minnebrieven? De Vry arbeid? De herdrukken? De ideen, compleet zoover ze uit
zyn, d.i. 2 banden?
Ik houd niet van lezen, en ik gis gy ook niet. Maar ik kan niet gelooven dat ge myn
later geschryf beneden Havelaar stelt, en daarom wou ik weten wat ge gelezen
hebt.Myn streven is myne vrouw weer te krygen en myn kinderen. Maar dat is heel
moeielyk. Geld is wel hoofdzaak, maar er zyn nog andere bezwaren. Neen, ook dàt
is geldzaak, doch ik meen maar dat de zaak niet alleen afhangt van reisgeld om
hier te komen. Ik moet weten waar we belanden zullen, want hoe dan ook, op 't
oogenblik hebben de kinderen dak en voedsel en ik behoorde toch eenige zekerheid
te hebben voor de toekomst voor ik hen vandaar roep. Toch kan ik niet lang wachten
want myne vrouw is af. Ze zegt het. Een dan moet het erg zyn, want nooit klaagde
zy. Telkens schryft zy over den Heer Potgieter. Gy zult daarvan weten, denk ik.
De kinderen zyn wel. Hoe bitter 't my is hen te missen, komt vaak het denkbeeld
in my op dat het hun voordeel is optegroeien zonder de pressie die ik (tegen myn
wil) zou uitoefenen. Ze worden nu beter zich zelf. Myne vrouw is uitstekend voor de
opvoeding. Haar doorgaand systeem is: laisser aller. De kinderen kennen geen
dwang, en (zonder te beweren dat dit overal zou kunnen worden toegepast - ik weet
het niet!) zeker is het dat tot nog toe de uitkomst lief en goed is. De kinderen zyn
goed, en de heele opvoeding is nagenoeg: onthouding. 't Eenige is dat myn ventje
wat speelsCH is: als ge weet hoe
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die ch's my vervelen! Ben ik dan de eenige die daaraan zoo'n hekel heb? Denk ook
maar dat ik kippevel kryg by 't: ‘De N. Rotterdammer doet opmerken &c.’ Correct is
't, ja! Correct als vroeger: ik haattede, gy haattedet... Nu, ik haattede altyd zoo'n
correctheid. Maar - om regtvaardig te zyn moet ik in compensatie brengen al 't
kippevel (kippenvel, zeggen ze) dat ik u zoo menigmaal veroorzaak, u en velen,
door myn tuchteloosheid.
Tuchteloos? Zie eens wat al komma's ik in myn bulletintje zet. 't Is om se pâmer
d'aise voor den Haarl.Zyt ge, als ik, misselyk van de 2e kamer en van de dagbladen? Wat 'n geseur!
En wat is die Fransen v. de Putte plat! ‘Hoe smaakt u dat hapje?’ fi donc. Zeker zou
hy 't vreemd vinden dat ik over platheid klaag ik die vaak ruw ben. Er is verschil. Ik
ken wel 3 lat. spreuken daarover met licet & non licet - maar myn blaadje is vol. Is
Uwe vrouw wel, en uw zoontje? Hoe is hy? Groet HED en hem en geloof my hartelyk
de uwe
DD
Te Antwerpen heeft men my meegenomen naar de Kinderdyk, waar een feest
was. Ook daar ben ik zoo hartelyk ontvangen dat ik er verbaasd van was. ‘mais le
moindre grain de mil’ &c. Misschien echter komt er mil, dan haal ik myn vrouw en
jongens.

[5 april 1867
Van den Rijn (XXI)]
5 april 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 82.

Van den Rijn, 3 April.
Uit Frankfort wordt geschreven, dat men in die stad nog altijd bezig is met het
verkoopen van mobilair en andere voorwerpen, welke in gebruik zijn geweest bij de
vergadering van het voormalige Duitsch-Verbond. De meeste van die zaken worden
boven den materiëlen prijs verkocht, dewijl daaraan door sommige koopers
geschiedkundige waarde gehecht wordt. Eenige voorwerpen echter, welke voor
bijzonder belangrijk werden gehouden, gaan naar het Germaansch Museum te
Neurenberg. Vele gewezen gezanten bij het Duitsch-Verbond, namelijk de
zoodanigen, die tevens geaccrediteerd waren bij naburige Hoven, resideren nog
sten

altijd te Frankfort. Op den 31
Maart zou de nederlandsche gezant, de staatsraad
von Scherff, de stad verlaten; zijne functien (het viseren van passen

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

171
enz.) gaan over op het nederlandsche consulaat. De heer Telesforo Escalante,
vroeger spaansch consul te Parijs, is in die hoedanigheid naar Frankfort
overgeplaatst. De ridder Gambarotto, thans te Lyon, zal Italie vertegenwoordigen.
Voorts berigt men, dat het te Frankfort verschijnende fransche blad Europe nu
definitief verkocht is aan den heer de Witte, een geboren Nederlander. De vorige
hoofdredacteur was de heer Ganesco, die vroeger te Parijs den Courrier du
Dimanche bestuurde, en nu, naar men beweert, door de turksche Regering belast
is met het redigeren van stukken, waarin de belangen van dat Rijk tegenover de
europesche mogendheden en de publieke meening worden verdedigd.
- Uit Wiesbaden wordt van 31 Maart geschreven: ‘Te naauwernood heeft de
staatkundige beweging zich eenigermate ter ruste geneigd, en reeds overvalt ons
eene andere agitatie. Van katholieke zijde dringt men aan op het stichten van
roomsche volksscholen, uit de middelen der gemeente. Tot heden bestonden, als
het ware, onze scholen zonder concessie of uitsluitend reglement, en er werd slechts
scheiding tusschen de leerlingen gemaakt bij het eigenlijk gezegde godsdienstige
onderrigt. Dit willen de katholieken veranderd zien, en tegen die verandering
verzetten zich de gemeenteraad en een groot aantal burgers, welke zich te dien
einde door eene commissie doen vertegenwoordigen. Reeds is eene petitie gereed,
r

waarop duizenden geteekend hebben, en die door den heer d . Braun (den
wiesbadenschen Afgevaardigde in den Rijksdag) den minister van Eeredienst zal
worden aangeboden. Morgen (1 April) wordt de speelbank weder geopend. Velen
zijn hier zeer verstoord op de Kölnische-Zeitung, die in den laatsten tijd gedurig
tegen die inrigting geijverd heeft. Wel moet men de waarheid der tegen het spel
ingebragte gronden beamen, maar velen stellen hun eigen belang boven de eischen
der zedelijkheid. Dat de speelbank vreemdelingen trekt, en daardoor geld in omloop
brengt, is gewis; en zij, die daarvan voordeel genieten, schijnen de meening van
Vespasianus aantekleven, en elk voordeel welriekend te vinden, al vloeide het dan
ook uit eene onzuivere bron.’
- In de kolossale ijzerfabriek van den heer Krüpp, te Essen, heerscht eene
buitengewone bedrijvigheid. Men zegt, dat deze fabriek te leveren heeft 2370 stukken
geschut voor veld-, vesting- en marine-artillerie; hetwelk eene waarde van 3½
millioen th. zou vertegen-
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woordigen. Het grootste kanon is een duizendponder van gietstaal, en weegt 1000
centenaars. De waarde van dat stuk, hetwelk voor de Parijsche tentoonstelling
bestemd is, wordt op 130,000 th. geschat.

[6 april 1867
Brief van Multatuli aan mevrouw Flemmich]
*6 en 7 april 1867
Brief van Multatuli aan mevrouw Flemmich. (Nederlandsch Museum 19, 1894,
blz. 268-273)
Idee 501: zie V.W. III, blz. 239.
sie: Mimi.
Cöln, 6 April abends.
Sehr geehrte Frau, liebe Freundin, Ich weis wohl, kann aber nicht gut sagen
warum ich erst jetzt danke für den schönen Brief, den Sie die Güte hätten mir zu
schreiben. Was auch die Ursache sei, Undankbarkeit war's nicht. Auch nicht weil
ich nichts zu sagen hatte. Im Gegentheil. Ich hatte und habe Ihnen viel zu sagen,
und ich denke dabei an Idee 501. Es ist mir so angenehm verstanden zu werden.
Ja, wem nicht?
Es gibt aber verstehen und verstehen, und es war oft mein Loos meinen besten
Zuhörer nicht zu finden unter den Herren der Schöpfung. Darüber habe ich zwar in
Antwerpen nicht zu klagen gehabt - doch das wird sich ändern! Nach meiner
Erfahrung profezeie ich eine sehr verdriessliche Reaction, und ich fürchte dass man
mich bald so weit unter meinen Werth stellen wird, als man aus Güte (und anderen
Ursachen) bis jetzt mich viel zu hoch stellte. Das weis ich, das erwarte ich, das muss
sein. Und ich werde es tragen können. Doch sehr schwer würde mir der Verlust
fallen Ihrer Gewogenheit. Eine gebildete Dame mit Herz und zartes Gefühl ist mir,
auch was wissen und urtheilen angeht, unendlich mehr werth als alle Professoren
der Welt. Mein eigenes Wissen ist auch beinahe immer nur fühlen. Ohne Herz
begreife ich nichts. Ich habe irgendwo demonstrirt dass wissen und lieben eins ist.
Ich weis recht gut wie fremd dieser Satz ausseht, doch ich fühle dass es wahr ist.
Sie werden darüber vieles finden in den Ideen. Wenn Sie so weit sind, wollen Sie
dann daran denken dass ich Sie darauf aufmerksam machte in diesem Brief, und
mir darüber etwas sagen?
Das erste was ich jetzt thue, um mein Wissen oder Können in Einklang zu bringen
mit mein Gefühl, ist so gut möglich - oder so wenig schlecht möglich - Deutsch zu
schreiben. Wenn Sie nun nur
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nicht aus zu vielen Sprachfehlern den Schluss ziehen dass ich Ihnen hasse.Dass Sie mich vermissten als ich fort war, ist mir lieb gewesen - doch traurig
stimmt es auch. Beim Abfahren dachte ich - nein denken ist's Wort nicht - ich hörte
die Musik von Mendelssohn, auf: ‘Es ist bestimmt in Gottes Rath’ u.s.w. Es war mir
- doch wozu das? Ich bin so oft getrennt von was mir werth war - so oft wird es noch
geschehen - wer das nicht zu tragen versteht, versteht das Leben nicht. Die ganze
Natur wirkt nur das eine: verbinden und trennen, d.i. wieder verbinden mit etwas
anderes. Jedes atoom ist ewig dauernd ein untreuer Brautigam. Gleich nach der
Verlobung hüpft er fort und macht Hof an anderen Atomchen, die ihrerseits nicht
treuer sind. Während ich diese Bemerkung schreibe, haben die Atomen die mein
Ich machen, unzahlbaren Male Hochzeit gehalten Kommen einmal getrennten Atomen einst wieder zusammen? Nein. Jede
Verbindung ist neu. Und wir, Menschen, einmal getrennt, werden wir wieder
zusammenkommen? Ja, weil wir einen Willen haben, und unsere Verbindungen
wählen können. Doch kommt nichts zurück was einst war! Jede Verbindung wird
anders sein. Schöner, besser? O, Nicht immer. Gerade das was wir am liebsten
wieder empfanden, kommt nie zurück. Bei jede neue Erscheinung von das ersehnte,
sagen wir (wenn es uns gegeben ist aufrichtig zu sein, was sehr selten ist) als der
Mann den man die Lieblingsspeise seiner Kindheit vorsetzt: ‘Ach, die Pfannkuchen
meiner Mutter schmeckten mir doch besser!’ Ich glaube es gern. Seine Phantasie
hat sie gezuckert! Wann werden Sie wieder Fleisch auf mein Teller legen?
Also Trugbilder heisst man es, wenn das Auge 40 Sekunden lang treu ist an dem
Bilde das es 40 Sekunden sah? Dummes Wort, Trugbilder! Die Farben änderen
sich, doch die Umrisse bleiben. Ist das nicht schon sehr viel? Kann man von Augen
mehr verlangen? Das Herz kann es kaum. Treubilder sollte es heissen.
Sonntag Abend.
Ich war und bin verstimmt.
Und ich bin so sehr verdriesslich
Weil ich so verdriesslich bin.

So steht in Wolfgang's Büchlein. Das Cilinder meiner Lampe ist auch gesprungen.
Wie vielen Tausende Atomen haben sich dazu
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trennen müssen. Doch scheint es Weh gethan zu haben, denn es geschah mit Larm.
Doch jetzt fühlen die gebrochenen Stüchen Glas nichts mehr davon, und wissen's
nicht einmal was geschah. Man sollte wünschen ein zerbrochenes Lampencilinder
zu sein.
Ich schreibe Ihnen nicht wie ich es wollte. Ich fühle etwas unwahres in mein Ton.
Ich sage was ich nicht sagen wollte, und was ich sagen wollte, sage ich nicht. Gewiss
haben Sie es schon bemerkt, und wahrscheinlich wissen Sie besser als ich selbst
was davon die Ursache ist. Ich sollte Ihnen Bildchen schicken, und kann es nicht.
Das eine is zu hübsch, das andere zu hässlich. Meine gute edle Tine seht aus wie
ein Chinese, und ich kann es nicht leiden dass sie einen unangenehmen Eindruck
machen sollte. Vom kleinen Max (mein Eduard, der jetzt so klein nicht mehr ist)
habe ich hübsche und hässliche Bildchen, zu hübsch, und zu hässlich. Nur Nonnie
ist ziemlich treu wiedergegeben, - glaube ich. Denn wie kann ich es wissen, ich
habe das liebe Kind in zwei Jahre nicht gesehen! Das ist doch zu grausam.
Und ein anderes Bild schicke ich nicht, weil es wieder zu hübsch ist. Das sagte
sie selbst. Ich nehme lieber Alles mit wenn ich wiederkomme, dan kan ich dabei
sagen was dabei gesagt werden muss.
‘Man muss entsagen können’ sagen Sie. Gewiss. Doch damit ist die Sache nicht
aus. Wenn es nur das wäre! In Romane heisst es immer; ‘je pars pour l'Italie!’ Das
sind Bücher-Redensarten. Man schleudert ein handvoll Alpen oder Pyreneen
zwischen sich und den Gläubigern seiner Seele, und die Geschichte ist aus. So
geht es in 's Leben nicht. Glauben Sie mir, wenn nur von Entsagen die Rede war,
würde schon längst Alles in der Ordnung sein.
Napoleon hat einmal, vor der Schlacht, seinen Soldaten versprochen dass er sich
der Gefahr nicht ausstellen würde. ‘Mes amis, je vous promets que je ne m'exposerai
pas.’ Er muss gewusst haben dass er das Recht hatte feig zu scheinen. Erlauben
Sie mir egoist zu scheinen. Das Verhältniss wovon sie sagen: es muss gelöst werden’
darf nur so gelöst werden als meine Interesse fordern. Nicht meine Frau, nicht meine
Kinder, nicht sie - ich allein muss behalten bleiben. Denn, wenn ich falle, fällt Alles.
Wenn ich mich selbst wieder bin (was seit 3, 4 Jahre nicht der Fall war) ist Alles
gerettet. Die Nadelstiche haben mich ermattet. Entsagen? Seit Jahre thue ich nicht
Anders. Entsagung war es als ich Frau und Kinder verliess aus Armuth! Entsagung
als ich sie aus Brüssel abreisen liess, ohne da die Schulden bezahlen
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zu können, die da gemacht waren, immer hoffend die Zeit würde kommen dass man
in Holland meinen gerechten Ansprüche Recht widerfahren lassen sollte. Entsagung
war es als ich die sehr schwere Verantwörtlichkeit auf mich nahm die ihre Treue,
ihr Leiden um meinentwillen, ihre Verlassenheit mir zur Pflicht machte. O, ich brauche
es Ihnen nicht zu sagen, doch die Welt ist dumm, und urtheilt wie ein Schulknabe,
und oft wird als Genuss angerechnet was Opfer war.
Doch eigentlich liegt nicht darin das Schwerpunkt der Sache. Ich muss wieder
ganz mich selbst sein, weil ich schweres zu thun habe. Das bin ich jetzt nicht. Also
Aenderung. Gut! Aber nicht jede Aenderung wird mich nützen. Wie kann ich mich
verständlich machen? Denn ich will verstanden sein. - Ein Mann hatte, einen
schweren Fracht tragend, einen weiten, weiten Weg abzulegen. Er wär müde. Ein
grosser Sack mit Gold (O Gott, Gold ist sie!) drückte ihm am schwersten. Ist die
Aufgabe sich seinen Last zu erleichteren dadurch gelöst dass er sein kostbares
Gold von sich werft? Befreien, ja! Wegwerfen? Das würde ihm seinen weiten Weg
nicht leichter machen. Dadurch würde er nur die Bürde von seinem Schulter auf
dem Herzen verlegt haben. O, hätte er irgendwo ein zuverlässiges Plätzchen, ein
Freund dem er sein Gold hätte zutrauen können!
Entsagen? Meinen Sie dass sie es nicht kann? Sie will es. Doch wie? Mich allein
lassen, ohne zu wissen wenn und wo meine Tine zu mir kommen kann? Denn das
wissen wir bis jetzt noch nicht. Um zu expliciren wie schwer das ist, muss ich
Geldgeschäfte berühren, und das will ich nicht. Was vielen ganz einfach scheint,
ist oft sehr schwer wenn man sich nicht gehörig bewegen kann, und darum ärgert
es mir so wenn die Leute so schnell sagen: ‘ich würde...’ und Bücher: ‘je pars pour
l'Italie!’ In der sehr complicirten Lage, worin ich mich befinde darf nur eines
Hauptzweck sein: das ich ungestört denken und arbeiten kann. Dazu muss ich
meine Frau und Kinder zurückhaben, doch ohne zu schwere Armuth. Meine Frau
schickte mich oft vom Hause um mich su schützen gegen den Eindrück den unsere
Lage auf mich haben würde. Und ich gieng, weil ich mich sparen musste.
Adieu für heute, liebe Freundin. Dieser Brief ist nicht fertig. Ich schreibe wieder. Für
heute Abend herzlich herzlich gegrüsst.
Max.
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[7 april 1867
Kritiek op Multatuli's derde voordracht]
7 april 1867
Kritiek op Multatuli's derde voordracht in het weekblad De Vlinder, Eerste jaargang,
no. 12. (A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.)
VOORDRACHTEN. - De derde conferencie van Multatuli heeft plaats gehad in de
Libre pensée. Daarover dienen wij echter eenige bemerkingen te maken. Men had
lijsten in omloop gebracht, en elk die erop teekende verkeerde in de meening dat
deze conferentie slechts veur ingeschrevenen zou gegeven worden. Het bleek
evenwel later zoo niet te wezen; een paar dagen voor de conferencie, werden bij
de ingeschrevenen toegangsbewijzen, uitgeleverd door de Libre pensée en op diens
naam, te huis bezorgd. Velen, die verlangend waren Multatuli te hooren, bleven nu
weg; hun stand in de maatschappij liet niet toe deel te nemen aan de werkingen
van eenen kring, wiens grondbeginselen niet, slecht of half gekend zijn. Men dient
af te rekenen met de werkelijkheid, en is zeker dat het voor velen voldoende zijn
zou eene zitting van gemelden kring bij te wonen om in hunne betrekkingen gevoelig
benadeeld te worden. De vrienden van Multatuli hebben hem in dit geval eenen
slechten dienst bewezen, ze hebben menig bewonderaar van 's mans talent den
toegang tot zijn woord afgesneden; en op Multatuli zelven scheen de bescherming
der Libre pensée eene jammerlijken invloed te hebben uitgeoefend.
Zijn onderwerp was een dergenen die alleen dààr bevallen: De leugen in den
godsdienst, of liever de loochening van het bestaan Gods, en werd niet beter
behandeld dan wij het hiertoe hoorden, eens te meer is de waarheid der oude spreuk
bewezen:
Gedicht uit plicht
Gelukt niet licht.

Multatuli verviel in het algemeen kwaad, hij vaarde uit tegen de bedienaars van den
Katholieken eerdienst, eindelijk maakte volzinnen, die wel is waar de verdienste
hadden puik voorgedragen te zijn, doch niemand, omtrent het in geschil zijnde punt,
van gedachte zullen hebben doen veranderen.
Het spijt ons terdege ons in zoo ongunstige woorden over Multatuli te moeten
uitlaten; want het is een talent van eerste orde, en als redenaar, we herhalen het,
hebben wij hem nog niet weten overtreffen.
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- 's Anderendaags gaf de heer de Beucker in den Nederduitschen Bond een
verhandeling over het planten- en dierenrijk. Het scheen ons toe dat de redenaar
zich ten doele gesteld had den twijfel, dien de laatste conferencie van Multatuli zou
hebben kunnen doen ontstaan, weg te nemen. De Beucker kwam juist het
tegenovergestelde staande houden van hetgeen Multatuli had vooruitgezet, deze
loochende kortaf het wezen van eenen God, de Beucker daarentegen meende in
de oneindige wonderen welke de natuur ons biedt Zijn bestaan te ontdekken. En
zeggen wij het al ras, de Beucker heeft Multatuli ditmaal overtroffen. deze spotte
met al wat in onmiddellijk verband met zijn onderwerp stond en wist daardoor wel
eene toejuiching af te dwingen, evenwel bij niemand overtuiging in te boezemen;
de Beucker gewapend met den ernst waarmeê zulke belangrijke vraagstukken
dienen behandeld te worden, ontrukte ook zijnen toehoorderen, om zijne kernachtige
wijze van voordragen, luidruchtig handgeklap, maar wist hen tevens tot diep
nadenken te brengen.
Inderdaad, wanneer de Beucker ons na elke nieuwigheid - en het was al nieuw
veur ons die eilaas de zoo nuttige als aangename studie der natuurwetenschap
verwaarloosden - de vraag stelde: ziet gij daarin de hand van den almachtigen
Schepper niet? dan herhaalden wij in ons werktuigelijk die vraag. Zoowel het begin
als het slot dezer verhandeling versterkte ons in de meening dat de Beucker er zich
op toelegde het stelsel van Multatuli omver te werpen, bij den aanvang zegde hij
dat het bestuur hem volle vrijheid had gelaten en hij derhalve de geheele
verantwoordelijkheid zijner gezegden droeg, en eindigende: dat na de voorstelling
van zooveel wonders men niet kan doen dan danken en bidden. Multatuli nu had
gezegd: bidden is krankzinnig, indien er een God is die wil dat ik hem aanbid en
dank, mag ik zulks met evenveel recht van mijn kind eischen. Wat nu ook het inzicht
van den heer de Beucker moge geweest zijn, zeker is het dat zijne verhandeling in
de annalen van den bond goed aangeschreven zal worden.

[8 april 1867
Brief van Kallenberg vd Bosch aan Potgieter]
8 april 1867
Brief van R.J.A. Kallenberg van den Bosch aan E.J. Potgieter.
Dubbel velletje postpapier, waarvan drie zijden beschreven. Op de vierde zijde
met potlood de aantekening: beantw. 10 april 67. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
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Huize Laanzigt. 8 April 1867
WelEdelgeboren Heer!
Ik dank U zeer hartelijk voor de mij zoo welwillend verstrekte inlichtingen omtrent
den toestand van Mevrouw D. Dekkers, en het was mij zeer aangenaam te vernemen
dat de laatste tijdingen gunstiger waren. - Echter vrees ik, dat de arme vrouw die
reeds zooveel geleden heeft hare krachten overschat en op den duur niet in staat
zal zijn op de wijze zoo als zij dit nu doet, in haar levensonderhoud en dat harer
kinderen te voorzien. - Ook betwijfel ik zeer of Dekkers tegen de herfst in staat zal
zijn weder de zorg voor zijn huisgezin op te nemen. - In geen maanden heb ik iets
van hem vernomen; gedurig drong ik bij hem aan om weder aan het werk te gaan,
waarvoor ik hem zelfs op zijn verzoek gedurende 3 maanden de noodige
ondersteuning heb gegeven, maar dat aandringen schijnt hem verveelt te hebben
en mijn laatste brief schijnt mij geheel bij hem in ongenade te hebben doen vallen.
- U, die U het lot van Mevrouw Dekkers zoo edelmoedig hebt aangetrokken, hebt
het regt kennis te nemen van dien brief, en te oordeelen. - Ik sluit hierin dus eene
copie, met verzoek die na lezing maar te verbranden. - Geen mensch kan Dekkers
zoo hoog schatten als ik, als geniaal schrijver, als onzen Nederlandschen Heine,
geen mensch kan meer deernis met zijn ongelukkig lot en dat der zijnen hebben,
dan ik, en geestverwantschap heeft mij mij warm aan hem aan doen sluiten, aan
hem, van wien ik vóór den Max Havelaar nimmer den naam had hooren noemen.
- Maar zijne beste vrienden worden soms ontmoedigt door den gestadigen laster
die hem vervolgt; bij zoo velen bij wien mijne belangstelling in hem mij drong tot
informeren, heb ik steeds niets dan ongunstige berigten vernomen; uit Indie of uit
Nederland, allen hadden de eene of andere anecdote ten nadeele van hem; en toch
ik vertrouwde in hem, toch streed ik steeds voor hem, tot ik eindelijk op zijn herhaald
klagen ingesloten brief schreef, om hem te doen begrijpen, dat den toestand zijner
vrienden ook niet altijd gemakkelijk was.
Die brief schijnt hem beleedigt te hebben, en in plaats van mij één woord
geschreven te hebben ‘Het is niet waar’, één woord dat ik gelooft zoude hebben,
zwijgt hij. - Neem mij deze uitwijding niet kwalijk, ter wille van de zaak die ook uwe
belangstelling zoozeer opwekt. - Zijn ‘Een en ander’ heb ik natuurlijk gelezen, en
bezit
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weder gedeelten waarin zijn vroegere gloed geheel doorstraalt. - Is dat de vrucht
van mijne 3 maandelijkse ondersteuning? Misschien, maar wat zal hem dat
opbrengen, daar hij bij den uitgever van die brochure ook in schuld is. - Ik vrees
dus, dat de vooruitzigten van met de herfst zijne familie te kunnen onderhouden,
hersenschimmig zal blijken te zijn, en zou het plan, hoewel ik er de bezwaren van
ten volle inzie, het plan om voor Mevrouw D: fr. 1800 bijeen te brengen tegen het
najaar, zeer goedkeuren. - Een jaar rust zou haar misschien het leven redden. Daarom ook, ben ik zoo vrij, hier weder voor haar ter Uwer beschikking in te sluiten
f 50.00; het is weinig maar kan haar in ieder geval eenigzints helpen tot de
versterkende middelen die kunnen dienen om hare gezondheid geheel te herstellen.
- Met vriendelijk verzoek, al was het slechts met een enkel woord, het goede berigt
van deze te ontvangen, heb ik de Eer, mij met de meeste hoogachting te noemen,
UWEg: Dienstw: Dienaar
R.J.A. Kallenberg van den Bosch
Nota: Een bankbiljet groot f40.00. C.6493. 1 July 62.
1 muntbillet groot 10.00. No. 914. N. 13. 15 Sept. 53.

[Bijlage
Kopie van brief aan Multatuli, november 1866]
Bijlage
Brief van R.J.A. Kallenberg van den Bosch aan Multatuli, november 1866.
Eigenhandig afschrift, gevoegd bij de voorgaande brief. Dubbel velletje postpapier,
tot het midden van blz. 4 beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Waarschijnlijk heeft Multatuli deze brief, waarvan de autograaf niet is
teruggevonden, onbeantwoord gelaten; van enig contact tussen hem en Kallenberg
van den Bosch blijkt gedurende meer dan tien jaar niets.
Zie ook de brief aan Huet d.d. 23 april.
Copie.November 1866.Waarde Dekkers! Is het mijne schuld indien mijne stemming bij het schrijven aan
U, soms noch voor U, noch voor mij aangenaam is? Ik zeg daarom niet, dat het uwe
schuld is, maar soms is het mij alsof wij verkeerd à propos spelen. - Ik schreef U in
mijn laatste dat indien mijne hulp niet had voldaan aan de verwachting die gij er van
koesterdet, wanneer die U niet terstond aan het werken gezet had,
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wanneer die uwe hoop had bedrogen: ‘Ik denk dat ik er mij boven op help;’ - dat ik
dan betreurde die gelden niet aan uwe vrouw gezonden te hebben. - Voor haar was
f100 per maand, bij het logies dat zij bij de familie Ombroni heeft, eene steun geweest
die haar werkelijk had geholpen, terwijl het niet zenden aan U, uw ondergang niet
zou veroorzaakt hebben. - Men gaat niet onder, met f25 per maand, hoe luttel het
is, en uwe afspraak met v: Helden, kon er U f40 bijgeven, wanneer gij had kunnen
werken, terwijl gij dan tevens schulden aflostet. - Waar is in dat gezegde, afscheiding
van uwe vrouw? En, geloof niet, dat ik het U kwalijk neem wanneer gij zóó aan mij
schrijft; ongeluk maakt mij zelden bitter, onregt wel. - Ik besef volkomen dat uw
toestand nog niet die is van ‘rust’, maar toen gij mij vroegt of ik U 3 maanden met
f80 of f100 kon ondersteunen, verwachtet gij toch van die ondersteuning eene
betrekkelijke rust.En nu, nu bijna 2½ maand zijn verloopen, hoor ik niets van dat werk, dat er U had
boven op kunnen helpen.Ik raadde U het manifest aan den Koning af, en zou het nog doen. - Heeft uw
éérste beroep op de Nederlandsche kiezers eenig gevolg gehad? Welke
kiesvereeniging heeft U tot kandidaat gesteld? en toen was de Max Havelaar nog
versch in ieders geheugen. - Zoudt gij nu betere uitkomst gevonden hebben, na
bijna één jaar zwijgen? Neen! ik geloof niet aan mogelijkheid op regt voor U, hoe
hard het ook is. - Had ik er aan gelooft, ik had U aangespoord, U moed ingesproken,
ik had U opgeroepen tot strijden. - Wat waren uwe verwachtingen? Als lid der Kamer
gekozen te worden? Of dat de Koning, als een nieuwerwetsche Khalif U tot groot
Vizier benoemde, gij die voor kort honger leedt? Men zegt, dat toen de minister
Rochussen U eene betrekking aanbood, gij hem verzocht Raad van Indie te worden,
l

en op zijne verwondering hem antwoorddet: ‘Maar zij hebben U wel Gouvern-Gen :
gemaakt’. - Men liegt waarschijnlijk maar si non è vero, è ben trovato! Ik beaam het, gij hebt volkomen regt mede te spreken, en dat met veel poids,
over Indische zaken, maar men wil U niet hooren; gij hebt gelijk, men smoort U,
maar wat kunnen wij er aan doen, uwe weinige aanhangers, die U lief hadden en
waardeerden om uwen Max Havelaar, uwe Idëeen, om gelijkgezindheid van geest.
- Maar dat zijn juist weinigen, geheel zonder invloed, waarvan velen U
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nimmer hebben gezien, die niets van uw leven weten als hetgeen zij uit uwe
geschriften hebben kunnen opmaken. - Die weinigen hechten aan U, zij zouden U
willen verdedigen, tegen de duizend en duizend beschuldigingen die men U naar
het hoofd slingert. - Hoe kunnen zij?
Gij hebt mij eens gezegd: ‘Gij moet mij niet verdedigen maar vragen, of hetgeen
ik schreef, waarheid was. - Goed! maar dat had betrekking op uw schrijven alleen,
maar nu, wanneer wij belangstelling trachten in te boezemen voor uwen toestand,
dien van uwe vrouw en kinderen, geldt het uw persoon. - Gevoelt gij wat het is,
indien ieder oogenblik, wanneer wy uw lot schetsen, ons allerhande anecdoten
worden verteld, oude en nieuwe, van uwe verkwisting, van uw leven, - niets te
kunnen antwoorden dan: ‘Wij gelooven het niet; het is laster.’? Wij, wij gelooven in
U, maar gij en ik, kennen het onderscheid tusschen ‘gelooven’ en ‘weten’. - Ziet!
het walgt mij, het maakt mij mismoedig! Ruim een jaar geleden werd ik gewaarschuwd voor U, door iemand die ik
hoogacht, en die wist dat ik met U correspondeerde; hij vertelde mij de oude
anecdoten, hoe gij uwe vrouw sloegt, hoe gij uwe tantes bestolen had, enz. - Een
ander, een vriend uit de Oost, verzekert mij gij geld had gevraagt aan Duymaar van
Twist, gij aan den man dien gij als het ware aan de schandpaal der publieke opinie
hebt geklonken. - Ik haalde de schouders op, ik ‘geloofde’ niet. - Nu, een paar dagen
voor ik U het laatst schreef, herhaalde een in alle opzigten achtingswaardig man,
in de Oost goed bekend en er lang vertoeft hebbende, mij al wat zijne kennissen
en vrienden hem gezegd hadden over U, niets dan kwaad, niets dan déloyauteit,
en hij wist hoe gij nu pas geleden, een meisje door U verleid, uit Nijmegen bij U had,
en dit was reeds het tweede. - Ik weigerde te gelooven, maar altijd zijn het oor- of
ooggetuigen van wie men het weet. - Gevoelt gij, wat dat is voor hen die het wél
met U meenen? Hoe onze sympathie, weigerende geloof te slaan, toch gekrenkt
wordt? En die beschuldigingen komen zóó ongevraagd; - men ziet uw portret bij mij
hangen, men kent mijne gevoelens voor U, en dan licht men mij welwillend in, zoo
als het heet. - Dit laatste berigt was ik verschuldigt, door dat die persoon eene
circulaire van mij had ontvangen, waarop hij niet had geteekend; hij wilde zich bij
mij verontschuldigen. - Gij begrijpt wel, dat ik U dit niet schrijf om U te verzoeken
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U voor mij te verdedigen; dat behoeft niet, gij weet dat ik het niet geloof, maar ik
herhaal het, het walgt mij, en tevens verwondert het mij, dat die laster omtrent U,
zoo algemeen is. - Had gij in Indie, geen één vriend, die U kon sints jaren, en die
dien laster kon doen verstommen? De trots van te zwijgen is soms onpraktisch,
geloof ik, hoewel ik die begrijp, en het is zeker dat ik ter uwer verdediging 10 maal
meer woorden heb gebruikt, dan ik dit voor mij zelven zou gedaan hebben, indien
men mij beschuldigde.Onder den indruk van die verhalen, bij het niet in het licht zien verschijnen van
eenig werk van U, en geene aankondiging dat gij dat spoedig hoopte te doen, schreef
ik mijn laatste. - Er was een wanklank in, dien gij natuurlijk moest hooren, en ik geef
er U nu de oorzaak van aan. - Maar nu ook genoeg daarvan, want wanneer het U
ontstemt, het doet mij dit niet minder.
En nu adieu! als gij werkt schrijf mij eens, en geloof mij intusschen
Uw zeer toegenegen
KvdB

[april 1867
Nederland publiceert Huets beoordeling]
Begin april 1867
Het maandblad Nederland, onder redactie van T. van Westrheene Wz., publiceert
Huets beoordeling van Multatuli's brochure. Eerste deel. Amsterdam, Loman &
Verster. 1867. blz. 320-335.
Dit artikel met de ironische titel Bemoediging bevat op blz. 323 de beroemd
geworden vergelijking van de Camera Obscura en de Max Havelaar, en op blz. 324
de karakteristiek: Hij is in Nederland de virtuoos van het sarkasme.
Huets beschouwing is opgenomen in deel II van zijn Litterarische Fantasien en
Kritieken. Afgezien van ondergeschikte wijzigingen ligt het verschil vooral in het
weglaten van een destijds actuële noot bij een volzin vlak voor het slot. Volzin en
voetnoot in ‘Nederland’ luiden als volgt:
Eenmaal is het den heer Dekker overkomen te worden verloochend in eene memorie
van toelichting, waarin, uit averechtse politiek, tot aanbeveling eener kultuurwet
welke aan Max Havelaar de kroon opzette, aan de inconsequentie van konservativen
meer bewijskracht toegekend werd, dan aan het met bloed geschreven getuigenis
1)
van de welsprekendste der liberalen.

1)

In eene andere memorie van toelichting, van zeer jonge dagteekening en uitgegaan van een
minister der tegenovergestelde rigting, wordt de regtmatigheid der traktementsverhooging
van de inlandsche Hoofden op Java door de Regering erkend. Dat Multatuli indertijd gestraft
is, omdat hij die regtmatigheid te vroeg heeft ingezien, dit laat zich hooren. De wijze komt in
deze wereld juist op zijnen tijd. Niettemin zou het gezond verstand des grooten publieks het
niet meer dan billijk vinden, indien op de begrooting van de traktementsverhooging der
inlandsche Hoofden een nationale belooning uitgetrokken stond voor den man, door wiens
toedoen zij het voortaan ruimer zullen hebben, de Javaan minder gekneveld en de
nederlandsche naam overvloediger geëerd zal worden.
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[9 april 1867
Mededeling postbeambte]
9 april 1867
Mededeling van een postbeambte aan Multatuli. Dubbel velletje papier met op
de eerste blz. in gotisch schrift de onderstaande tekst. (M.M.)
Herrn Douwes Decker
Comödienstr 14 B
zur gefälligen Abnahme des einliegenden Briefes, der seiner Zeit, da Ihre Wohnung
nicht bekannt war, nach dem Aufgabeort zurück gesanndt wurde, in Folge Ihrer
Nachfrage nach demselben aber wieder verbracht worden ist.
Cöln 9/4 67.
Postamtbeauftragter (onleesbaar)

[9 april 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
9 april 1867
Brief van Multatuli aan Busken Huet. De tekst is geschreven op hetzelfde dubbele
velletje papier als de vorige en vult de rest van de eerste blz. en de overige drie
geheel. (M.M.)
De genoemde brief van 2 maart is niet teruggevonden.
Keulen 9 April 67
Waarde Heer Huet, Gespeld aan dit papiertje ontving ik zoo even eindelyk uw
brief van 2 Maart. De gegeven uitlegging is geen uitlegging. Ook wat de besteller
my mondeling verklaarde, verklaarde niets. Maar ik mag niet boos zyn daar er toch
blykt dat men zich moeite heeft gegeven. En hoe oud nu ook uw brief zy, toch ben
ik er bly mee. En daarom schryf ik terstond.
Dat ge zooveel notitie neemt van Eén & ander doet my goed, en die
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indruk zou blyven, al hadt ge veel meer en andere fouten te gispen dan de...
breedsprakigheid. Want dat is het. Ik zou dezelfde opmerking maken (doch er zyn
twee antwoorden op) als ik zoo'n ding moest beoordeelen.
Wat hebben Huyghens, Briseïs & Huig de Groot met een Javaschen banjir te
maken? Dit vraag ik zelf in ‘Wys me de plaats’. En zulke vragen zoudt gy telkens
kunnen doen.
Eén antwoord is - ogod zoo bitter - dat ik soms myn fantaisie haar gang moet
laten gaan omdat er vellen druks noodig zyn.
En 't tweede, minder verdrietig en tevens oorzaak dat ik de bitterheid van 't eerste
slik, is: dat die fout misschien noodzakelyk is. MEN geeft geen acht op bondige
waarheid.
Een tooneelschryver weet, of moet weten, dat de 6, 8 eerste zinsneden na 't
ophalen der gordyn verloren gaan onder 't geschoffel en geraas. t Is dus zaak z'n
stuk zoo interigten dat die frases kunnen gemist worden zonder veel nadeel voor 't
verband. Ook dominés deden dat in m'n jeugd. De aanhef achtte 't beneden zich te
concurreren met de stovenzetsters.
Nu geloof ik dat ik dit eenigzins moet toepassen op alle schryvery, en niet in 't
begin alleen, maar in den loop der stukken.
De vergelyking met tooneelstukken & vóórgebeden is alweer onjuist, want ik wil
juist wèl verstaan worden in myn afwykingen, daar ik ze, die, haar (wat verveelt me
de taal) schyn noodig te hebben voor de soms epigrammatische conclusie. Een
walvisch sterft niet door een harpoensteek, maar toch moeten er zulke harpoensteken
gedaan worden om hem eindelyk binnen te krygen.
Lieve hemel, myn systeem op dit punt schynt verkeerd te wezen, want heel veel
walvisschen heb ik nog niet gevangen.
En ook is 't geen systeem. Ik zou er niet aan gedacht hebben zonder uwe
opmerking (die ik gegrond vind) en nu zoek ik naar oorzaken van die fout. Ikzelf
schryf liever staccato geloof me.
O, ik ben zoo groots op uw woord: ‘schrander’ En ik geloof dat dit verdiend is,
maar ook dat elk lezer even schrander wezen zou, indien hy zich kon gewennen
aan den wil om te begrypen. Men laat z'n gedachten heenglyden over de frases,
en vergeet te verstaan. Of men schroomt de moeite, die daartoe noodig wezen zou,
misschien! Want is verkeerd verstaan makkelyker dan wèl begrypen?
Nu, 't vermyden daarvan zal wel schranderheid zyn, en daarom ben
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ik bly met uw kwalificatie. De heele zaak komt neer op begeerte om te
begrypen=philosophie, niet waar? Dat ge zegt styf te zyn, vind ik niet styf. Maar ge hebt regt in uw vordering genomen
te worden zooals ge zyt, en ik vind het al veel dat ge myn losheid verdraagt.
Myn streven op 't oogenblik is, myne vrouw te verlossen. Helaas, kan de
behandeling van Scholten's boekje zoo bondig wezen, als wanneer ik geen ‘vellen
druks’ te leveren had? Maar, al schreef ik nog 10 maal zoo breed, (wat mezelf
spoedig vervelen zou) toch zou 't my niet lukken het noodige geld by een te krygen
met schryven. Ik peins op andere middelen. Het moet kunnen, want myne vrouw
lydt. Als 't me niet walgde nog publieker te worden dan ik al ben, zou ik eens de
geschiedenis van myn gezin schryven gedurende de laaste 2, 3 jaren. Wat zou dat
boek mooi zyn.Ik zal niet meer letten op uw weinig of niet antwoorden op myne lange brieven.
Ik zal alles goed opnemen. Maar denk niet dat het een tic van my is veel of lang te
schryven. Ik schryf zelden en dan nog weinig. Myn lange brieven aan U beduiden
dus eene distinctie. Dat kondet gy niet weten. Ik ben zeker dat van de 10 menschen
die meenen regt te hebben iets van my te hooren 9¾ zich zullen beklagen dat ik
niet schryf.
Leest ge uwe vrouw Zondags voor? Ik heb te Antw. in huisselyken kring
voorgelezen, en goed. Ik wou dat ik dat voor geld kon doen, maar in kleine localen,
want als ik zeer luid moet spreken is 't ellendig. Ik ben zeker dat myn voorlezen
meer waard is dan myn speeches.
Wilt ge er dan aan denken dat ik nog altyd Nederland niet heb (of 't stuk er uit.)
Ik groet U en uwe vrouw hartelyk.
t.a.v. Douwes Dekker
Ik zoek nog altyd geld om een eigen blad optezetten. Dàt zou me een uitkomst
zyn!

[10 april 1867
Van den Rijn (XXII)]
10 april 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
86.
Een Mainzer blad: men vergelijke de opmerkingen over de sociale kwestie, hier
te berde gebracht, met Multatuli's brief aan Klaas Ris, d.d. 13 februari 1867.
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Van den Rijn, 8 April.
Aan de Weser-Zeitung wordt uit Kassel geschreven: ‘Nog altijd hopen wij op veel
goeds en in zoo ver is dit een vooruitgang, daar alle hoop op verbetering onder het
bestuur van den Keurvorst was uitgebluscht. Maar deze overtuiging mag ons niet
beletten, te klagen over het weinige, dat nog geschied is. Er is veel in ons landje,
dat verbetering behoeft, en indien het bij hopen en verwachten blijft, zou niet veel
gewonnen zijn. Eéne verandering is te prijzen: het bestuur onderscheidt zich van
het vorige door heusche bejegening, en vele zaken worden iets sneller afgedaan;
opengevallen posten worden terstond bezet, en men ontvangt spoedig antwoord
op rekesten, aanvragen enz. Vooral de bewoners van Kassel zelf zijn verlost van
allerlei plagerijen, waaraan zij vroeger waren blootgesteld. Men mag niet over het
hoofd zien, dat ijverig wordt gearbeid aan de verbetering van het schoolwezen. De
universiteit te Marburg, die ten gevolge van heillooze partijschap in verval was, wordt
te Berlijn beschermd. Daar zijn vier nieuwe professoren aangesteld, en men heeft
een zeer geachten hoogleeraar in de theologie, die elders beroepen was, weten te
behouden. Doch, in weerwil van dit alles, bestaan nog altijd grieven tegen den
nieuwen toestand. In de Berlijnsche couranten leest men dagelijks: “De geheimraad
die of die is naar Kassel gereisd, om in dezen of genen tak van bestuur hervormingen
voortebereiden”, en vier-en-twintig uren daarna leest men in de bladen van Kassel,
dat die geheimraad weder onverrigterzake vertrokken is. Die heeren reizen
vice-versa, - brengen weinig tot stand, en meenen, dat zij Caesars zijn in het
administreren. Slechts enkele hunner hebben het van zich zelven kunnen verkrijgen,
te erkennen, dat onze inrigtingen in sommige takken van regtspleging en bestuur
voortreffelijk waren, en beter dan in Pruissen. Thans verneemt men, dat ook de
heffing der grondbelasting op pruissische wijze zal worden ingerigt, en die
verandering wekt ontevredenheid. Velen zijn van meening, dat men ons eenig
aandeel behoorde te geven in de behandeling der zaken, die ons aangaan.’
Het Staatsblad bevat, onder dagteekening van 29 Maart, eene wet, waarbij vele
zaken in het voormalige Keurvorstendom worden geregeld. De voornaamste punten
daarvan zijn: opheffing der gilden; opheffing der bepaling, dat zekere bedrijven niet
mogen worden uitgeoefend in een dorp; opheffing der belemmering van hand-
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werkslieden in het verkoopen van voorwerpen, die zij niet zelf vervaardigen (een
schoenmaker b.v. mogt geene zijden veters leveren, enz.). Voortaan zal het den
werklieden vrijstaan, hun eigen baas te kiezen; iemand, die niet tot eene gemeente
behoort, zal niet langer daarom uitgesloten zijn van elk bedrijf; voor velerlei bedrijven,
welker uitoefening vroeger eene bijzondere concessie vorderde, zal voortaan eene
eenvoudige aangifte en de betaling van het patent voldoende zijn. [Bij koninklijk
besluit van dezelfde dagteekening zijn soortgelijke vrijzinnige maatregelen genomen
ten aanzien van het gewezen Koningrijk Hannover.]
- Het landje Reuss heeft eene Constitutie bekomen. Volgens berigten uit Greiz,
de hoofdstad, komen daarin onder anderen voor de volgende bepalingen: Twaalf
Afgevaardigden vertegenwoordigen het volk; doch drie hunner worden door den
Vorst, twee door de ridderschap, twee door de stad Greiz, een door de stad
Zeulenroda en vier door de landelijke gemeenten benoemd. Om kiesgeregtigde te
zijn, moet men den ouderdom van 25 jaren bereikt hebben, - in het bezit zijn van
staatsburgerlijke regten, en zeker aandeel dragen in de directe belastingen. De
financiële begrootingsperiode duurt drie jaren. Strafzaken zullen openlijk en
mondeling behandeld worden. Eenige overblijfselen uit de tijden van het leenstelsel
worden afgeschaft. Tot het wettiglijk heffen der belastingen is de toestemming van
den Rijksdag noodig, enz.
- Men leest in de Weser-Zeitung: ‘De scheepstimmerlieden te Bremen en
Bremerhaven hebben zich laten aansteken door de grève-ziekte. Sedert weken
mompelden zij van het weigeren van arbeid, tenzij men hunne loonen verhoogde.
Ongelukkigerwijze hebben zij daartoe een zeer ongeschikt oogenblik gekozen; want
de arbeid aan de scheepstimmerwerven is tegenwoordig niets minder dan levendig.
De scheepsbouwmeester E. Lange was dezer dagen genoodzaakt, vijftig zijner
werklieden, uit gebrek aan arbeid, te ontslaan. Daarop weigerden de overige dienst.
De heer Lange wendde zich om hulp tot zijne collega's, doch hun wedervoer een
gelijk lot. Thans staat het werk op alle werven te Bremerhaven stil. De werklieden
houden bijeenkomsten, waar veel gesproken wordt over menschenregt,
proletarismus, miskenning der heiligste aanspraken, enz. Intusschen dreigt men
van de andere zijde, dat wel eens zou kunnen besloten worden om, in geval de
timmerlieden niet tot beter inzigt kwamen,
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voortaan schepen te doen bouwen op engelsche werven, en dan zou de grève
uitloopen op den geheelen ondergang van den werkman.’ - Een Mainzer blad, partij
trekkende voor de arbeiders, antwoordt daarop: ‘Volstrekt niet! De patroons, die
dáárop rekenen, vergissen zich. Al ware het zoo, gelijk beweerd wordt, dat in
Engeland even goedkoop kan gewerkt worden als te Bremen of elders, ziet men
dan niet in, dat in Engeland, na immigratie van industrie, de arbeidsloonen zullen
stijgen? Ook de engelsche werkman weet, wat strikes vermogen; en weldra zou de
Bremer kapitalist, die het ondernomen had, te laten werken aan gene zijde van het
Kanaal, genoodzaakt zijn, zijne toevlugt te nemen tot de bedreiging: Indien gij niet
ophoudt, hooger loon te eischen, verhuis ik naar... Bremen. En hij zelf zal de
nadeelen te dragen hebben zijner mislukte jagt op vogeltje goedkoop. Niemand
betreurt meer dan wij de nadeelige gevolgen eener algemeene staking van werk;
maar men mag het den werkman niet ten kwade duiden, dat hij tracht, zich te
versterken door vereeniging. Het spotten met de redevoeringen, bij zulke
gelegenheden gehouden, is gemakkelijk; doch men bedenke, dat de werkman geen
hooger loon vordert voor hetgeen hij zegt, noch voor de wijze, waarop hij zich uitdrukt,
maar voor zijnen arbeid. Bovendien, ook vele patroons spreken niet bijzonder goed;
en nooit, voor zoo ver wij weten, kwam het den arbeider in de gedachte, dáárvan
een punt van aanklagt te maken. Dat de arbeidende klasse, in evenredigheid met
de voordeelen, die het kapitaal afwerpt, te karig beloond wordt, is een feit. Dat feit
moet uit den weg geruimd worden, en dat geschiedt niet door spotten met de arme
lieden, die van jongs af hamer, bijl en avegaar hanteerden, toen hunne meesters
middelbare- en hoogere-scholen bezochten. Wij weten, dat onder de
scheepstimmerlieden te Bremen hoogst bekwame werklieden zijn, die overal, waar
zout water vloeit, met open armen zullen ontvangen worden. Of alle Bremer patroons
welkom zouden zijn in vreemde gewesten, betwijfelen wij. Regt voor allen moet de
leus zijn van ieder, die het wèl meent met de publieke zaak. Er loopt een stroom
door de wereldgeschiedenis, die ons heenstuwt naar annexatie van belangen. De
grenzen tusschen het mijn en dijn worden flaauwer, om plaats te maken voor het
wijde, algemeene ons. De werklieden hebben het regt, in dien algemeenen kring te
worden opgenomen, en zij doen wèl, daarnaar te streven,
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al staat dit hunnen particularistischen meesters niet aan, die gaarne zouden willen
blijven voortregeren als: Wij, heeren, bij de gratie des kapitaals.’
- Uit Saksen-Weimar wordt geschreven, dat de stemming der bevolking gedrukt
is. Wèl verheugt men zich over het stichten van het Noordduitsch-Verbond, en wèl
keurt men onvoorwaardelijk het overwigt van Pruissen goed, doch men schrikt terug
voor de aanstaande eischen van het militaire budjet. De bevolking der thuringsche
Staten is, over het geheel, niet welvarend; ja, men kan zeggen, dat zij, in de
bergstreken vooral, bepaald arm is. Indien nu, gelijk verwacht wordt, 1 pc. der
bewoners wordt opgeroepen tot militaire dienst, en voor elken soldaat 227 th. (f 398
nederl.) moet worden opgebragt, dan zal daaruit noodzakelijk voortvloeijen òf dat
de belastingen zullen worden opgevoerd tot eene hoogte, die het land ruïneert, òf
dat al het opgebragte derwijze zal worden verslonden door de militaire begrooting,
dat niet zal te denken vallen aan het daarstellen van werken van algemeen nut.
‘Men hoopt nu (schrijft de berigtgever), dat het geheele weimarsche legertje, alsook
de weimarsche diplomatie, geheel en al op Pruissen zullen overgaan. Dit komt velen
beter voor dan de halfheid, of, juister gezegd, de dubbelheid, krachtens welke wij
anders èn het particularismus, èn het lidmaatschap van het Verbond zouden te
dragen hebben. Geheel ingelijfd in Pruissen (wij spreken nu natuurlijk van het leger
alleen, daar verder denken niet geoorloofd is), zou elk soldaat ons slechts op 167
th. 's jaars te staan komen. En gewis zou veel bespaard worden, indien wij konden
ontslagen worden van onze gezanten, onze hofhouding, onze hofschouwburgen,
enz., enz.’
- Bij vele schouwburgen aan den Rijn, en ook elders in Duitschland, maakt men
zich gereed tot het vieren van een Lessings-feest, en wel naar aanleiding van den
sten

100
verjaardag der eerste opvoering van Lessings tooneelstuk: Minna van
Barnhelm. Velen, die dat stuk vrij onbeteekenend vinden, zien in de gemaakte
toebereidselen slechts eene poging, en eene geheel en al overbodige poging, om
het pruissische nationaliteitsgevoel optewekken en aantevuren, dewijl bedoeld
tooneelspel wordt geacht, in militair-patriottischen geest geschreven te zijn.
- Van regeringswege wordt gewaarschuwd tegen het gebruiken van gekleurde
ouwels. De tot het kleuren gebezigde verwstof schijnt
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arsenicum, menie, berlijnsch-blaauw, enz. te zijn, en dus gevaarlijk te wezen, vooral
voor kinderen, die de ouwels opeten. Doch ook het bevochtigen met de tong wordt
afgeraden. De fabrikanten zullen vervolgd worden.

[11 april 1867
Brief van Multatuli aan Tine]
11 april 1867
Brief van Multatuli aan Tine. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
n
den 10 April: hun trouwdag.
Keulen 11 April 1867
lieve beste tineke, Ik heb je brief met het snoepige briefje van non er in, en jou
brief is ook zoo lief en prettig. Ja, want zoo vreesselyk als 't me in je vorige brieven
aandeed, en nu nog natuurlyk, dat je lydt, zoo heerlyk is my nu de gegronde hoop
dat ik woord zal kunnen houden en je verlossen. Dat moet, en ik hoop dat het gaan
zal. Ja, lang vóór Augustus. Want niemand kan vorderen dat je als je gezondheid
het niet toelaat zoo'n betrekking aanhoudt. Dat kan niet! Myn hoop is op Antwerpen,
en ik ben byna zeker dat er wat uitkomst zal komen. Hoe dan? Dit beslis ik nog niet.
De hoofdzaak is dat je rust krygt en by me komt. Dàn zullen we verder zien.
Mimi had by je willen komen om je aftelossen. Maar na lang overleg stuitte ik op
je verhouding met Stefanie. Kyk, als ik geld heb om je de reis te laten doen, kan ik
dunkt me zeggen: Kom! Maar ik mag niet zeggen: ga by Stefanie, want daarover
heb ik geen beschikking, noch over haar huis, noch over jou wil om daar al of niet
te zyn. Als dus Mimi (van haar Papa geld vragende om een betrekking ver weg te
zoeken) in Milaan kwam zou 't de vraag zyn of 't je schikte. De bedoeling was dat
zy dan zoolang ik je niet kon laten komen non op school zou houden, om je komen
by Stefanie te verligten. Maar nog eens wy kunnen niet beslissen over jou relatien.
Dat is niet te kennen op 'n distantie. Nu, en als je dus Mimi's komst niet had kunnen
gebruiken, zou zy daar verlegen hebben gestaan. Want als ik niet tegelyker tyd geld
had om je te laten komen, en je moest dan ongaarne zoolang by Stefanie zyn Enfin. We doen het niet. Geld om by my te komen is beter.
Denk van Mimi het edelste wat je kunt. Wat ze met moed gedragen heeft is waarlyk
niet te zeggen. En ook nu. Ze begrypt dat jy coute
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que coute verlost moet worden, en reeds lang voor ik kans had te Antwerpen
geholpen te worden was haar wil om je te vervangen. Dàt zou kunnen, maar de
vraag was waar en hoe je je rust zou krygen. En nu is er kwestie van dat ze naar
Weenen gaat. Voor die reis zou haar papa haar 't geld geven. Myn hart bloedt als
ik er aan denk, daar 't niet gezegd is dat zy daar slagen zal. - Maar ik heb groote
plannen, en dan zal ook dàt in orde komen.
Nu ben ik in een veine van wat voorspoed. We kunnen dien goeden de Geyter
niet genoeg danken. Ook de persoonlyke goedheid en rondheid. een edel mensch.
Bedenk eens: hy is arm! Zyne lieve hartelyke vrouw heeft niet eens een meid. Zy
kookt en schuurt zelf! Nu al wat my in Antw. wedervoer, komt van hem, of dóór zyn
initiatief. De familie Flemmich, waar ik logeerde, schryft me. Mevr. Fl. zendt my
rookvlees en thee. De hartelykheid is niet te beschryven. Nu, de hoofdzaak is dat
ze weten dat ik je verlossen wil; en dat Mevr. Fl. my gister schreef: nog één klein
beetje geduld, gy hebt vrienden hier. Dus hoop ik beste tine! Je begrypt hoe my je
toestand drukt! En nog iets goeds. Daar heeft Huet in het tydschrift Nederland een stuk over myn
laatste brochure geschreven, dat klinkt als een klok! Dat moet je lezen! Zoo iets
geeft moed om weer wat te leveren. Daar ik nu myn eene exemplaar niet missen
wil, vraag ik vandaag aan van Helden je er een te zenden. Ik hoop dat hy 't doet.
Zoo niet dan zend ik je 't myne. Dat stuk van Huet is schoon! Hy zegt dat ik Prof.
Bosscha heb afgemaakt, maar eigenlyk doet hy 't, zoo dat ik medelyden met B heb.
Maar wat het mooist is, hy vraagt of er geen ‘nationale belooning’ moet worden
gegeven aan den man die - enz. Je moet het lezen, en je zult tevreden zyn! Kyk,
zoo iets geeft moed.Als je 't ontvangt, tracht het dan Edu uitteleggen. Die kwaje man. Och wat zal ik
met hem praten! En met non niet minder, dat verzeker ik je. Wat schryft dat lieve
kind beeldig. O, ik zal heel zacht voor haar zyn, ik begryp wel dat dit moet, maar ik
vind het ook makkelyk. En ze wil een horloge hebben! Wel komaan, zoo'n nest!
Schryft ze zoo'n briefje alleen? Dat begryp ik niet. Ik durf haar geen horologie
beloven, want ik zou verlegen zyn voor andere menschen, maar anders geloof ik
waarachtig dat ik 't doen zou. Nu weet ik beter. Zoodra ik haar (en Edu) iets zenden
kan, zal ik haar zeggen dat zy zelf opspaart. Ik vind het zoo komiek vertrouwelyk
van Edu dat hy er op rekent dat ik niet boos ben over zyn niet-schryven. Toch wilde
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ik graag wat van hem hooren. Die malle jongen in z'n leesbibliotheek om 't schoolwerk
te maken! Och, alles treft my zoo.Het stuk van Huët is curieus! Waarlyk, 't is meer dan myn heele brochure-zelf.
En ik geloof als Bosscha te kiezen had dat hy liever myn aanval dan dien van Huët
heeft. En aardig is het dat Huët een paar dingen in myn styl of schryfmanier uitlegt
die ikzelf niet zoo inzag. Je moet het zeer attent lezen, en meer dan eens. 't is de
moeite waard. En zoo hartelyk!
o

Ook betoogt hy in weinig woorden 1 dat ik niet onbedachtzaam ben zooals velen
o

willen beweren. 2 Dat myn laatste woord: leve de Koning! een bewys is dat ik
practisch ben. (Hy zegt niet, maar laat voelen: je lui begrypt wel dat Mult. niets om
dien Koning geeft, maar dat hy als middel tegen dien ellendigen Holl. troep inziet,
dat er op 't oogenblik royalisme noodig is, en dus niet uit sympathie of anthipathie
gedreven wordt.) Hooreens dat ze je fr 1.20 hebben laten betalen is infaam, want Mimi heeft den
brief laten wegen. Ik kan 't niet van myzelf verkrygen (als ik een zegeltje koopen
kan, zoo als nu) niet te frankeren. Och dat is zoo moeielyk. Jou nog van je armoede
te laten betalen. Nu, ik hoop, ik hoop je spoedig te redden.
Gister was 't den 10n April! Och, ik heb er zoo aan gedacht. Maar nu toch iets
opgeruimder omdat ik hoop heb.
De familie Flemmich te Antw. heeft my te logeren gevraagd, maar daar is veel
tegen. By alle belofte van vryheid is tòch 't logeren altyd onvry. Bovendien die
menschen zyn zóó hartelyk dat ik ook hartelykheid moet teruggeven, en dat put uit
op den duur.Och, ik wensch je zoo rust toe! En ik hoop nu zoo dat je 't weldra krygen zult.
Maar als ik 't geld heb, zou 't ongerymd zyn tot Aug. te wachten. Kind, alsje toch
bezwykt, kan zoo'n engagement geen verband zyn. Dat zou immers ook de Docter
zeggen.
Nu een paar woordjes aan myn lief nonnetje. ('t Couvert is voor Edu) dag lieve
beste tine. houd nog een beetje moed.
Ma bonne chère nonni, je te remercie beaucoup de ta lettre, et je vois avec plaisir
que tu écris très-bien déjà. Quant-à l'argent dont tu me parles, tu as raison, il vaut
mieux économiser pendant quelque temps pour avoir de quoi acheter une montre.
Mais, mon enfant, il faudra attendre très longtemps avant que nous aurons assez
pour faire une
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telle dépense. D'ailleurs tu es encore un peu jeune, n'est-ce pas? Eh bien, tant
mieux, nous aurons le temps. Je ne l'oublierai pas. Maman m'écrit que tu es très
gentille et très appliquée. Tu es ma bonne chère enfant comme tu as toujours été.
J'espère tant que je te reverrai bientôt, et Edouard aussi, et maman aussi. Cela sera
une grande fête. Et j'espère ne plus jamais nous quitter. Adieu chère enfant.

[12 april 1867
Brief van Multatuli aan Flemmich]
12 april 1867
Brief van Multatuli aan H. Flemmich. Enkel velletje postpapier, aan éen zijde
beschreven in gotisch schrift. (M.M.)
Cöln 12 April 67
Lieber Herr Flemmich, Ich habe Ihren Brief vom 8n. Dasz ich nicht antwortete
(und auch heute noch nicht) hat seine Ursache darin dasz ich sehr nervös bin. Ich
habe einen schweren Crisis zu untergehen. Wann er vorbei ist, schreibe ich gleich.
Danke für Ihren Prolog an Schillers Geburtstag. Ich finde es sehr schön, hören Sie,
- Sie al zu modester Mensch, und man braucht nicht eine gewandte ‘Schauspielerinn’
zu sein um die Schönheit auskommen zu lassen.
Strafen Sie, und Ihre liebe Gattin mich für mein nicht-schreiben nicht, durch auch
nicht zu schreiben. Das würde grausam und ungeregt sein. Im Gegentheil, sagen
Sie, bitte ich Ihrer Frau dasz es ihre Freundes Pflicht ist mir etwas von ihren
Gedanken mitzutheilen, da ich es nöthig habe. In wenig Tagen werde ich Ihnen,
und Ihr, zeigen dasz mein Schweigen keine Gleichgültigkeit ist.
Meinen herzlichsten Gruss
Ihr
DD
Bonjour, mein guter Wolfgang, liebes Kind.

[14 april 1867
Brief van Multatuli aan mevrouw Flemmich]
Waarschijnlijk 14 en 15 april 1867
Brief van Multatuli aan mevrouw Flemmich. Twee dubbele velletjes postpapier,
tot bovenaan blz. 8 beschreven, deels in gotisch schrift. (M.M.)
Ideen II 399: bedoeld is blz. 399 van de oorspr. editie; zie Idee 535, V.W. III, blz.
368-375.
Ideen II 395: bedoeld is blz. 395 van de oorspr. editie, het slot van Idee 533; V.W.
III, blz. 365.
Herdrukken: voor de daarin opgenomen brief zie V.W. I, blz. 377-388.
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Cöln Sonntag
Liebe, gute Freundin, Ich wollte lieber sprechen als schreiben, und wann es mir
möglich wäre, käme ich zu Ihnen. Doch ich kann nicht. Gestern Abend spät schrieb
ich Ihnen dasz es geschehen war. Ich weis nicht ob ich gut gethan habe. Ich fürchte
beinahe dasz es eine Feigheit war. Doch musste es, meine ich - und wann das so
ist, hören alle Bedenkungen auf. Doch warum musste es? Nicht weil meine Frau
es verlangte, oder selbst wünschte. Es wird ihr Leid thun mich allein zu wissen,
übergeliefert an allerlei kleinen Quälereien, die für mich grosze Plagen sind. Auch
habe ich kein Geld genug um allein zu sein. Sie war erfinderisch, und wuszte von
wenigen Groschen - Ogott, nein, darum muste sie nicht fort, die Welt hinein - nach
Wien, um da vielleicht (sehr veilleicht!) eine Stelle zu bekommen. Das habe ich
durchsetzen können! Ich weis nicht ob ich gut gethan habe! Ruhig bin ich nicht! Sie
hatte alles geopfert um nur bei mir zu sein, und jetzt! Hundertmal sage ich mir selbst
dasz es muszte, und jetzt da es geschehen ist, frage ich: warum? Um die Welt? Die
Welt gab mir nie etwas. Die Welt hat kein Recht auf mich. Ich behaupte besser als
die Welt zu wissen was gut oder nicht gut ist. Ich fühle dasz ich das zu lehren habe,
zu lernen nicht.
Ich bin sehr traurig - Da steht das kleine Kesselchen, das sie einmal kaufte, als
sie zum ersten male versuchen wollte selbst zu kochen. Oft aszen wir Brot allein,
Tage lang! Oft auch nichts. Nichts als unreife Aepfel und Bohnen die wir Abends
im Dunkel pflückten. Und nie klagte sie! Im Gegentheil, sie freute sich und war stoltz
auf unseren Armuth. Doch eines verlangte sie immer: ich sollte nur an ihr denken,
nur mit ihr mich beschäftigen. dazu hatte ich nicht Liebe, nicht Herz nicht Talent
genug. Denn ich hatte anderes (und vieles) zu lieben, zu wollen und zu thun! Sie
war eifersüchtig - nicht im gewohnen Sinne, doch auf meinen Gedanken. Sie wollte
jede Knospe pflücken, und ich habe, leider! Blüme und Früchte nöthig die ich
verkaufen musz.Ich sagte Ihnen: ich musz meine Frau und Kinder wiederhaben. Jeder Andere
wird meinen zu begreifen dasz Mimi darum fort muszte, doch jeder würde sich irren,
denn nicht weil meine Frau kommen wird, ist sie abgereist (ich wünschte dasz ich
so weit wäre) doch um mich das Arbeiten möglich zu machen, damit ich entlich
Mittel finde um meine Frau kommen zu lassen.
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J'aime l'allemand quand je le lis, quand vous me parlez, mais ça me coûte de l'écrire.Lidée me pèse que vous croiriez que j'aie jugé le départ de cette noble fille
nécessaire pour contenter ma femme. Au contraire! Si j'avais demandé son avis,
je suis assuré qu'elle m'aurait conseillé, prié même, de ne pas me priver d'un soutien,
dont j'ai besoin à défaut d'elle même. C'est d'elle que Mimi a reçu la mission d'avoir
soin de moi, tandis qu'elle tâcherait de sauver les enfants. La pauvreté m'a chassé
de chez moi. La pauvreté en deux manières. La petite, qui se montre en manque
de nourriture; la grande, qui se présente sous forme de dettes. Ma femme me
chassa, pour tenir tête, elle seule, à ces misères. Elle savait que, toute douleur
d'ailleurs égale, soit de voir manquer le nécessaire aux enfants, soit d'avoir à
repondre à un créancier trop exigent, les conséquences étaient plus pernicieuses
pour moi que pour elle. Car cela m'anéantissait, et nous otait le seul bien qui nous
reste: mes pensées, mon travail! Un rien peut me rendre impuissant, et tout d'un
coup une petite contrarieté peut me renverser. Voilà pourquoi elle me confia à Mimi.
Et celle-ci a voulu remplir sa mission avec grandeur. Seulement elle n'a pu s'effacer.
Elle donna tout, et de gaieté de coeur, mais ne put jamais s'habituer à ne rien
recevoir. Hélas, tout ce que j'ai dans l'âme, je le dois à mon éditeur, au public, à
tant par feuille, à mes enfants qui attendent leur éducation du métier de leur père.
Et ne croyez pas que Mimi n'a pas voulu autrement. Hélas, j'ai été témoin de ses
efforts à ne rien vouloir, à se taire, à être contente de ma taciturnité, jusqu'à que
moi-même, touché de sa bonne volonté, recommençai à m'épancher et de faire
justement le contraire de ce que j'avais exigé d'elle. Comme j'ai été cruel souvent!
Avant-hier encore! ‘Comme il me sera doux, dit-elle, de savoir que tu desires me
revoir.’
Comprenez-vous que ce souhait m'a fait éclater en reprôches? ‘Voilà, ai-je dit, ta
faute! Ta grande faute Tu me souhaites le chagrin de ton départ, tu veux que je
souffre de ton absence. Il fallait me souhaiter l'oubli, pour que je puisse tranquillement
ramener mes idées vers le travail, le travail payé qui doit faire vivre mes enfants.
Tu ne penses qu'à toi, qu'à ton amour, qu'à ton amour-propre même, oui, c'est de
l'égoisme que d'aimer de cette manière! Tu veux une trop
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grande part de mon âme, &c &c Elle pleura, puis m'embrassa sur le front, et dit: je
serai comme tu veux.Oh, la vie est dûre! Et de penser que j'aurais assez de coeur pour repondre à
tout, pour tout payer, amitié pour amitié, pensée pour pensée, amour pour amour
même, si je n'avais besoin de ce pauvre riche coeur pour vivre! Ou faut-il encore
une fois, comme dans les ‘Minnebrieven’ faire parade de mes blessures pour recolter
l'aumône du public? Faut-il vendre ce coeur qui saigne? C'est dégoûtant! Et c'est
bien heureux encore que cela ne se peut pas. Qui sait ce que je ferais, pressé par
le besoin des miens! Mais, c'est impossible. On ne le fait pas deux fois. C'en est
déjà assez d'une! Et le Public repondrait: ‘Connu, connu, nous connaissons cette
pièce. Faites nous un conte plus amusant. Assez de vos douleurs.’
Montag morgen
Mein Tag war sehr traurig. Ich hörte eine Stimme die mir zurief: Jetzt bist du allein,
wo sind nun die erhabenen Gedanken die sie dir raubte, wie du meintest?
Mein Zimmer ist mir schrecklich leer, und ich habe geweint. Wenn es möglich
wäre, kam ich zu Ihnen, ich kann aber nicht. Wie lange wird es dauern vor ich wieder
mich selbst bin? Mein Schmerz ist gröszer als ich fürchtete, und als sie hoffte! Das
Wort hoffen ist unrecht. So meinte sie es nicht. Wenn ich nur mein kühles einfaches
Verstand wieder hatte! Doch es wird kommen, nicht wahr? Man kann doch von
einem Verwundeten nicht fordren dasz er gleich wieder munter sei, nach einer
schweren Amputation? Schwer war es! Gestern habe ich den ganzen Tag allerlei
versucht, doch nichts gelang. Selbst das schreiben an Ihnen nicht. Und heute geht's
nicht viel besser. Das sehen Sie.
Doch weis ich das alles heilt. Das ist gerade was ich so erbärmlich finde in unsere
Natur. Wir haben nicht einmal die Kraft Schmerz zu bewahren. Alles vernarbt. Wenn
ich nur wuszte gut gethan zu haben. Das wird sich zeigen. Wenn ich forthin arbeite,
so das ich Geld bekomme um meine Frau und Kinder kommen zu lassen, und bei
mir zu behalten, dan habe ich gut gethan. So nicht, nicht. Dan würde ich umsonst
ein traues edles Herz gebrochen haben.
Adieu, liebe Freundin. Ich schreibe bald wieder und mehr. Doch warten Sie nicht
darauf, denn Ihre Briefe sind mir sehr werthvol.
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Montag Abend
Meine Wohnung ist nicht weit vom Bahnhof. Mein Absicht war heute Morgen
diesen um 1¾ Uhr dahin zu bringen. Ich sah aber dasz es schon etwas später war.
Auch ist es gleich, denke ich. Was heute Abend ankommt wird erst Morgen früh
bestellt, und was heute Abend spät abgeht auch. Also habe ich noch ein paar
Stündschen - Abendstündchen für Sie. Ich liebe die Abende. Man fühlt besser. So
fühle ich zum Beispiel dasz ich nur über mich selbst schrieb. Schmerz ist egoist.
Glücklich dasz jeder Tag seinen Abend hat, wo man es einseht, und doppelt glücklich
wenn man noch Zeit hat um Verzeihung zu bitten. Das thue ich. Ich wünschte Worte finden zu können um Ihnen gut verständlich zu machen wie
ich an Antwerpen denke. Ich sehne mich nach Ihren Hause - dasz begreifen Sie
wohl. Doch, doch, ich fürchte dasz ich in A. zu vielen Bekannten habe, und Alles
nicht gehörig erwiedern kann. Malgré tout, und in Wiederspruch mit meiner
unabhängigen Moral scheine ich doch ehrlich geboren zu sein, denn es drückt mich
fürchterlich wenn ich mehr empfange als ich geben kann. ‘Sie werden zu Hause
bleiben’ Sagen Sie? Auch das würde gênirt sein, für Sie, für mich. Und es gibt leider
noch andere Ursachen die mein Aufenthalt in Antwerpen für längeren Zeit unmöglich
machen. Ich habe Ruhe nöthig, und in Brüssel habe ich Schulden! Um alles
abzumachen werde ich erst viel arbeiten müssen, und das kann nicht, solang ich
jeden Tag fürchten musz dasz man mir um Geld fragt. Doch würde ich gestern
gekommen sein wann es mir möglich gewesen wäre. Doch ich hatte kein Geld,
voilà.
Daraus entstand auch mein abgebrochenes (oder nicht) schreiben der letzten
Tage. Es war bestimmt dasz M. Arbeiten sollte. Sie hat dazu Ihrem Vater um das
nöthige Geld gebeten. Es kam, doch nicht gleich, und nicht auf einmal. Das alles
verlängerte den Crisis. Was endlich kam war genug, ja, doch auch nicht mehr als
genug, denn die Garderobe des armen Kindes war elend. Dazu kommt dasz sie
gar keine Sicherheit hat in Wien gleich eine Stelle zu finden, und es schaudert mir
als ich daran denke wie sie es da machen wird, wenn sie nicht bald irgendwo
anständig unterkommt. Ihr Vater ist Obrist, hat vielen Kinder. Sie wissen wie Offiziere
bezahlt werden.So, haben Sie, und Herr Flemmich um meinentwille Streit zu führen gehabt? Das
wird wieder, und oft, vorkommen. Doch es lohnt
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gewöhnlich die Mühe nicht, denn Sie werden sehen das man oft nicht einmal weis
wovon eigentlich die Rede ist. Herr Engels sagte den Havelaar gelesen zu haben,
und ein Augenblick später fragte er: ‘ob ich in Indien Beambter gewesen?’
Die ersten drei, vier Monate nach dem Havelaar, war Alles vol von meinem Lob.
(Es würde der Mühe werth sein Alles zu sammen zu suchen, was man damals
schrieb. Ich habe nichts davon. Immer umherirrend habe ich nichts bewahren können,
doch wohl kann ich noch, wenn ich wieder in Holland bin, und etwas loisir habe,
alles zusammen suchen. Alle Periodische Schriften, alle Zeitungen von 1860.)
Damals war ein sogenanntes Conservatives Ministerium an's Ruder. Die sogenannten
Liberalen meinten darum ich gehörte zu ihnen. In hundert Stellen von Ideen,
Minnebrieven, überal werden Sie finden wie ich urtheile über die Parteien in Holland.
Lesen Sie zum Beispiel was ich sagte auf dem Congrès international, Ideen II 399.
Sobald ich nach den Havelaar Anerbietungen bekam von liberale Seite, und
dieselbe ziemlich roh abgewiesen hatte, zälte ich meine Feinde in beiden Lager.
Und auf anderer Terrein! Feinde überal. ‘Also Sie allein haben recht!’ sagte die
unfreundliche Dame aus Moskou.
Ja! Ja! Ja!
Denn ich frage Antwort! Und niemand hat den Muth dazu. Unzählbare Mahle rufe
ich meine Gegner, oft bei Nahmen auf, mit etwas zu antworten, und Alles schweigt.
Dédain kann es nicht sein, denn in den Kammern ist es anerkannt geworden dasz
ich ein Schauder durch's Land habe gehen lassen. Dedain kann es nicht sein, denn
jeder weis dasz alles was ich schreibe gelesen wird. Auch ist es in Holland ein
Axioma geworden dasz ‘Niemand den Muth hat gegen mich aufzutreten.’ Sie werden
sehen wie oft ich damit spotte (z.b. Ideen II 395) und wie derb ich meine Feinde
herausfordre. Alles schweigt. Ja es geht so weit dasz man mir mit Furcht lobt, weil
man weis dasz ich das litterarische Loben nicht leiden kann. (Natürlich. Sehe Don
Juan, Chresos &c in den Minnebrieven. Ich liebe die Schriftstellerei nicht) Eh bien, gegen über das fatale Schweigen steht das ewige Anfallen wo ich nicht
bin. O, Ihr Antwort ist nicht schwer: ‘Er kämpft öffentlich Alles was er sagte, kann
man für einigen Gulden kaufen, für
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wenigen Cents lesen. Sein Terrein ist Publik. Antworten Sie ihm da!’ Warum thun
das nicht Minister, Parlamentsmitgleider, Professoren, Domine's, allen, die ich
attaquirte?
In meine Herdrukken werden Sie einen Brief finden den mir ein Domine schrieb,
und mein Antwort. Sobald er, und seine Glaubensgenossen erführ dasz ich nicht
vom wahren Glauben war, war es aus mit ihrer Sympathie.
Fragen Sie, wenn man mich wieder anfallt ‘ob je jemand etwas wiedersprochen
hat was ich im Havelaar (oder wo man will) sagte? (Ja, einmal, dasz will ich Ihnen
später erzählen, denken Sie daran! es war eine karakteristike Geschichte, doch für
heute zu lang) - Meine letzte Broshüre: ‘Een en ander’ ist besprochen, und zwar
durch ein mann der in Holland für einen sehr scharfen Kritiker passirt (ich glaube
mit Recht) Busken Huet. (Zeitschrift Nederland, Heft April). Er sagt unendlich viel
gutes von mir, doch leider meist nur über die Schriftstellerei. Das ist mir nichts werth.
Es ist mir als ob man Sie loben würde weil Sie gut stricken oder kochen könnten.
Es ärgert mich, denn ich behaupte Anderes und besseres gethan zu haben als
schreiben. Ich habe gearbeitet, gehandelt, gedacht und gelitten. Die Schriftstellerei
ist Nebensache, nicht mehr! Jetzt grüsze ich Sie und Ihren lieben Herr Fund den guten Wolfgang sehr sehr
herzlich. Ich habe so eben von Ihrem Thee getrunken. Ach, konnte ich Ihnen gut
sagen wie ich an Alles denke
Ihr
Max
Schreiben Sie bald?
und viel?
Herr Flemmich hat jetzt doch wohl den Brief an Mad P. gefunden? Er steht im
Anfange des zweiten Theils Ideen. Ach, dasz ich nicht Deutsch schreiben kann wie
ich es wollte!
Ich adressiere an Herrn F dan gilt mein Brief für beide. Das ist eins nicht wahr?
Schicken Sie mir das Bildchen zurück?

[17 april 1867
Van den Rijn (XXIII)]
17 april 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
92.
den vrede van Praag: het vredesverdrag van 23 augustus 1866, dat een einde
maakte aan de oorlog tussen Pruisen en Oostenrijk.
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Van den Rijn, 15 April.
De Kölnische-Zeitung deelt mede, dat te Heilbronn eene vergadering heeft plaats
gevonden van hoofden der zoogenaamde duitsche partij in Wurtemberg. De daarin
genomen besluiten luiden voordeelig voor algeheele aansluiting aan
Noord-Duitschland. De brief, waarin daarvan aan den Rijksdag wordt kennis gegeven,
bevat de uitdrukking der hoop, dat men overtuigd moge zijn, hoe in het Zuiden over
nationale eer en duitsche integriteit niet anders dan in het Noorden gedacht wordt.
‘De in de nationale vergadering te Berlijn geuite wenschen omtrent de spoedige
vereeniging van geheel Duitschland (aldus gaat men in bedoeld stuk voort) hebben
aan deze zijde van den Main een levendigen weerklank gevonden, en wij vertrouwen,
dat weldra de scheidsmuren tusschen Zuid en Noord zullen worden weggenomen.
Mogt het dan al aan Zuid-Duitschland niet vergund geweest zijn, medetewerken
aan het scheppen der nieuwe Constitutie, wij hopen toch, dat het eerstvolgende
Parlement bestaan zal uit Vertegenwoordigers van geheel Duitschland.’
- Uit Midden-Duitschland wordt geschreven: ‘Elk onbevooroordeeld opmerker
heeft, sedert den vrede van Praag, zich kunnen overtuigen, dat in Frankrijk een
geest van onrust, nijd en twistzucht heerscht, welke tot ernstig nadenken aanleiding
geeft. Die buitensporige begeerte naar verandering, naar iets nieuws, welke reeds
door Caesar een kenmerk der oude Galliërs werd genoemd, treedt dezer dagen in
al hare hartstogtelijkheid aan den dag. De partijen verwachten den triomf harer
belangen van elke gewelddadige aanranding der bestaande toestanden, en wie de
rede des heeren Thiers vergelijkt met den brief van den graaf de Chambord, zal
erkennen, dat legitimisten en orleanisten tamelijk eensgezind zijn in hunne politiek;
beide partijen hopen van elke verandering de zegepraal harer dynastieke plannen.
Zoo lang echter deze gisting slechts bestond in kringen, welke den Keizer vijandig
zijn, had zij op het Kabinet weinig of geen invloed; doch sedert die onrust, die zucht
naar verandering, zich begint te openbaren bij personen, tot 's Keizers omgeving
behoorende; sedert vele hooggeplaatsten zich beijveren, de aandacht des volks
aftetrekken van binnenlandsche aangelegenheden, door gedurig te wijzen op
mogelijke veroveringen en het tuchtigen van stoute buren, - sedert dat alles loopt
de vrede groot gevaar. Het is te hopen, dat de Keizer moge slagen in het beteugelen

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

201
dier driften. En het zijn niet de staatkundige partijen alleen, die den oorlog wenschen;
ook andere coteriën, voornamelijk in de hoofdstad, reiken elkander de hand tot
verwezenlijking van dit ééne doel: genezing van inwendig malaise door middel van
oorlog. De Keizer, hierover is men het eens, is voor den vrede; maar men kan hem
beschouwen als eene rots in zee, vast staande te midden der woedende baren van
den hartstogt. Wel weigeren hem zijne dienaren geene gehoorzaamheid, maar zijne
bevelen worden meestal uitgevoerd op eene wijze, die hem in een toestand brengt,
waaruit hij zich niet dan met het zwaard schijnt te zullen kunnen redden. Men tracht
hem diets te maken, dat in Duitschland eene algemeene bitterheid jegens Pruissen
heerscht, en dat de geannexeerde landen slechts op eene gunstige gelegenheid
wachten om het juk afteschudden. Dagbladen als le Monde laten zich schrijven, dat
Hannover in slavernij ligt, en vurig naar fransche tusschenkomst uitziet ter verlossing.
Het tenonderbrengen van Pruissen wordt als zeer gemakkelijk voorgesteld, en met
zulke droombeelden wordt het fransche volk bedrogen. Moge de Keizer getrouw
blijven aan zijne tot dus ver gevolgde politiek!’

[20 april 1867
Van den Rijn (XXIV)]
20 april 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no. 94.
zijne gematigdheid heeft der stad: het woord heeft ontbreekt in de krant.

Van den Rijn, 17 April.
De studenten te Parijs hebben aan hunne duitsche academiebroeders den volgenden
brief geschreven: ‘Duitsche broeders! De kim is bewolkt en donker. Het krijgsgeschal
weêrklinkt langs beide oevers van den Rijn. De volken staren met schrik op de
toekomst. Is dan de tijd van volkenhaat nog niet voorbij? Dat zulke denkbeelden,
die in lang verloopen jaren te huis behooren, ver van ons zijn! De volken zijn groot,
niet naar mate van den omvang hunner grenzen, maar door hunne Constitutien.
Frankrijk en Duitschland behooren aantedringen, niet op ruimere grenzen, maar op
meer vrijheid. Geen man van moed heeft ooit den oorlog gevreesd, doch ieder, die
de eer liefheeft, behoort dien te verfoeijen. Wij haten den krijg, om al de ellende,
die hij veroorzaakt, en wegens de tyrannie, welke hij in
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de hand werkt. Is het niet de pligt der studerende jeugd, deze waarheden openlijk
te verkondigen? Duitsche broeders! zijn wij in deze beschouwingen niet van eenerlei
meening? Dat alzoo, met en door u, de vrede in vollen luister te voorschijn moge
komen, opdat daardoor de volken geleid worden op den weg, die naar welvaart,
grootheid en vrijheid voert!’ - De Mainzer-Beobachter behandelt dezen brief in eenige
spottende regelen, waarin dat blad de Parijsche jongelieden berispt over hunne
waanwijsheid, en besluit zijne opmerkingen met deze woorden: ‘Op uwe vraag, of
het niet de pligt der studerende jeugd is, deze of andere waarheden te verkondigen,
antwoorden wij eenvoudig: Neen, jongelieden, dat is uw pligt niet! Uw pligt is, ijverig
te studeren, opdat ge, na ernstige inspanning, en na in de maatschappij te hebben
getoond, dat ge het regt veroverdet om als mannen medetespreken, in staat moogt
zijn, “iets te verkondigen.” Voorloopig wijzen wij u terug naar uwe collegie-banken,
en hopen, dat uwe professoren bij het eerstvolgende examen over u tevreden mogen
zijn. Ook wij zijn voor den vrede, en gelooven, dat reeds veel zou gewonnen zijn,
indien alleen bevoegde personen deelnamen aan de behandeling der publieke zaak.
Indien gijlieden alzoo den vrede wilt, hebt dan in de eerste plaats vrede met uwe
eigene jeugd en onervarenheid, en neemt niet onbesuisd voorschot op uwe
toekomstige rijpheid!’
In het Frankfurter-Journal wordt van de hand eens ongenoemden eene oproeping
aan de duitsche studenten aangetroffen, waarin zij worden aangespoord om hunne
Parijsche kameraden te antwoorden, dat ook zij den oorlog ‘niet vreezen, maar
verfoeijen,’ en dat zij hopen, dat Frankrijks zedelijk gevoel en de wijsheid des Keizers
den weg zullen weten te banen tot eene vreedzame oplossing van het aanhangige
geschil, aangezien de verdedigingsoorlog, indien hij eenmaal uitbrak, iederen
Duitscher bereid zou vinden tot het brengen van alle vereischte offers.
- Men verneemt uit Londen, dat aldaar, op aandringen van Karl Blind (den
pleegvader van den jongen Cohen, bekend door zijnen moordaanslag op graaf
Bismarck), gelden worden ingezameld ten behoeve van Theodor Mögling. Deze
laatste is betrokken geweest in den badenschen opstand van 1848, en heeft de
gevangenis, waarin hij lange jaren daarvoor boette, krankzinnig verlaten.
- Uit Weimar wordt geschreven, dat de intendant van den schouw-
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burg, d . Dingelstedt, een jaar verlof bekomen heeft, om met zijne dochter, wier
gezondheidstoestand een zacht klimaat vereischt, naar Caïro te gaan. De
schouwburg-intendantuur zal zoo lang worden waargenomen door den heer Wolfgang
von Göthe, kleinzoon des dichters.
- Een Rijnsch blad behelst de volgende mededeeling uit Frankfort: ‘Het geschreeuw
over Frankfort's verval begint eindelijk te verstommen, en wij verwachten nu, spoedig
een einde te zullen zien komen aan de ongerijmde voorstellingen van het lot onzer
stad. Zelfs niet-pruissischgezinde bladen erkennen, dat vele voorname en rijke
vreemdelingen zich hier vestigen, en dat vele industriëlen uit de Rijnstreek de
gunstige ligging van Frankfort beginnen te waarderen, en zich gereed maken,
daarvan partij te trekken. Wat de beurs betreft, zij deelt wel in de overal heerschende
flaauwheid, doch men kan niet zeggen, dat de zaken hier slechter gaan dan elders.
De zoo vaak voorgespiegelde verhuizing van familien, bepaalt zich tot enkele
gevallen, en wordt ruimschoots opgewogen door de komst van nieuwe familien. Wij
houden ons vast overtuigd, dat de stad onder pruissische heerschappij een tijd van
bloei tegemoet gaat, gelijk zij onder de vorige omstandigheden nimmer had kunnen
bereiken. Ieder weldenkende is voorts tevreden met de verstandige houding, door
den heer von Rothschild in het Parlement aangenomen; zijne gematigdheid heeft
der stad betere diensten bewezen, dan te verwachten zou zijn geweest van een
aanhoudend doelloos mokken en onmatig demonstreren.’
- Eene deputatie der burgerij te Frankfort bood dezer dagen den heer
Classen-Kappelmann een adres aan, vergezeld van een geschenk. Dit laatste
bestaat uit eene zilveren, vier voet hooge zuil, op welker top eene allegorische figuur
het wapen der vrije stad Frankfort draagt. De piédestal stelt in bas-reliefs den
Römerberg, de Pauluskerk, de Germania en Kappelmann's portret voor. Wat het
adres behelst, wordt niet gemeld.
- Alom in Duitschland worden de vereerders van den dichter Freiligrath
opgeroepen, om door bijdragen, voor een nationaal-geschenk in geld, dien schrijver
tegemoet te komen in de moeijelijke omstandigheden, waarin hij met zijn gezin
schijnt te verkeeren.
- Te Konigsbergen is dezer dagen voor de eerste maal de waardigheid van doctor
verleend, na eene openbare promotie in de duitsche
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taal. Ook de dissertatie was in het Duitsch geschreven. Alleen de eed werd in het
Latijn gedaan.
- De duitsch-evangelische kerkvergadering, die in 1866, wegens de toenmalige
omstandigheden, niet bijeengekomen is, zal, naar men verneemt, dit jaar te Kiel
plaats hebben.

[23 april 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
23 april 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, waarvan drie
bladzijden beschreven. (M.M.)
een langen brief: zie de bijlage bij de brief van Kallenberg van den Bosch aan
Potgieter, d.d. 8 april 1867.
Keulen 23 april
Waarde Heer Huet, Ik kryg daar een brief van myne vrouw die my 't ergste doet
vreezen. Zy schryft (op 't bed) dat er geen gevaar is, maar de geheele brief is zoo,
dat ik vreesselyk ongerust ben. De docter heeft verboden dat zy verder dienst zou
doen.
Wat ik nu doen moet, weet ik niet. doch misschien zou ik moeten trachten te Antw.
geld te krygen om naar Milaan te reizen. Ik weet niet.
Hoe 't zy, ik heb niets, en ik heb de f25 over maart-april niet ontvangen. Wilt ge
my die zenden? Als ge berekent dat ik ze vandaag ontvangen moet, behoeft ge niet
te antwoorden. Of ik naar Antw. zal gaan, weet ik niet. Maar al ging ik niet, ik heb
tóch iets noodig. Myn arme arme lieve vrouw.
Adieu
tav
Douwes Dekker
Ik weet niet wat ik doen moet! Al kreeg ik te Antw. het geld om naar Milaan te
reizen. Wat dan? Dáár in een logement gaan? Zóóveel zou ik gewis niet hebben.
Moet ik haar nu zóó, en alleen, laten sterven! En de kinderen! Is er mogelykheid dat ik (als ik geld weet te krygen om naar Milaan te reizen) van
dáár brieven uit Italie schryf voor den Haarlemmer? En wat meer dan een in de 5
dagen?
Ik denk neen, om de begrooting der Courant, en ook wyl gy te Haarlem eigenlijk
alles even goed uit een vreemd blad kunt excerperen als ik. Maar dat is met de
Rynsche berigtjes ook 't geval.
Ik zit in bittere verlegenheid. Want hoe houd ik me te Milaan staande?
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Als de Haarlemmer voor fr 120 of fr 150. berigtjes kon gebruiken, zou ik gaan.
Ja, tòch zou ik gaan, ook zonder dat. Ik moet myne vrouw weêrzien. En dan? Ik
weet het niet.
Ik zou aan vanden Bosch vragen de mede onderteekenaar der circulaire. Doch
dat kan niet. Voor maanden kreeg ik van hem een langen brief dien ik niet gelezen
heb. Ik zag by 't openmaken ‘dat hy zooveel kwaad van my gehoord had’. Misselyk
smeet ik dien brief weg. Ik ken die manier om zich met zoogenaamd fatsoen
terugtetrekken, en afval te bemantelen.
Doch maak gy SVP. haast met de f 25, want ik heb geen postzegeltjes.
Zou ik den brief van myne vrouw te donker inzien? Zy schryft wel 6 keer dat er
geen gevaar is neen, neen 't is erg - want er staat ook ‘en zelfs kan ik weer geheel
beter worden.
Och, lees gy den brief eens, en zeg me goed wat er in staat. 't Is me zoo vreesselyk
hem goed te begrypen. Zy schryft zoo dikwyls dat er geen gevaar is, dat ik twyfel.
Zeg gy me wat er in staat, ik kan niet goed lezen. Moet ik niet daarheen?
Antwoordt ge me omgaande?

[24 april 1867
Van den Rijn (XXV)]
24 april 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant no.
96.
luxemburgsche kwestie: na Pruisens machtsuitbreidingen in Duitschland wenste
Napoleon III Frankrijk te versterken door aanhechting van Luxemburg, waar de
nederlandse Koning Willem III groothertog was. In geheim overleg bleek deze bereid
zijn rechten te verkopen; eind maart lagen de contracten gereed. Maar Bismarck,
goed op de hoogte, liet eerst de pruisische pers een hetze ontketenen, daarna op
1 april in de Rijksdag een interpellatie houden en tenslotte Nederland officieel weten
dat verkoop oorlog inhield. Waarschijnlijk meende hij dat de contracten al getekend
waren. Dit echter was niet het geval. Nederland tekende niet, maar nam het initiatief
tot een internationale conferentie om de status van Luxemburg te regelen.

Van den Rijn, 21 April.
De Kölnische-Zeitung zegt, een berigt uit Parijs ontvangen te hebben, volgens
hetwelk de fransche Kroonprins niet, gelijk vroeger gemeld
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was, naar Kreuznach zal gaan, om aldaar de baden te gebruiken. Volgens dat berigt,
bestond de ongesteldheid van dien Prins eenvoudig in de gevolgen eener verstuiking,
en was zij dus geenszins van eenen aard, die het gebruik der baden noodzakelijk
zou maken. Hetzelfde blad blijft het nog betwijfelen, of de Koning van Pruissen dit
jaar naar Karlsbad zal gaan.
Ten aanzien der luxemburgsche kwestie heeft genoemde courant in de laatste
dagen herhaaldelijk artikelen geleverd, die minder uitdagend gesteld zijn dan wel
vroeger het geval was, en indien de hier heerschende gissing gegrond is, dat de
redactie der Kölnische-Zeitung sedert eenigen tijd de ministeriële tactiek (althans
gedeeltelijk) vertegenwoordigt, en aldus in zekeren zin kan geacht worden, een
weerschijn te geven van de gevoelens der hoogere kringen te Berlijn, zou daaruit
opgemaakt moeten worden, dat de kansen op vrede toenemen. Bij herhaling wordt
erkend, dat het regt op het bezetten der vesting Luxemburg, na het vernietigen van
het Duitsch-Verbond, vervallen is; waaruit alzoo zou voortvloeijen, dat Frankrijk
weinig of geen belang meer stellen kan in den veel besproken aankoop van het
Groothertogdom. Ook erkent thans het Keulsche blad, dat Nederland niets te maken
heeft met het luxemburgsche vraagstuk. Wel blijft het beweren, dat Duitschlands
belangen zich verzetten tegen het ontruimen der vesting, alvorens men zich
verzekerd hebbe, dat de aftrekkende pruissische troepen niet door fransche zullen
vervangen worden; doch uit een en ander kan worden opgemaakt, dat men er niet
aan twijfelt, die zekerheid te zullen erlangen, en in dat geval zou de geheele zaak
in der minne afgedaan zijn.
den

- Men schrijft uit Berlijn: ‘De minister-president graaf von Bismarck is den 18
dezer naar Pommeren vertrokken, om aldaar de feestdagen doortebrengen. Het is
te hopen, dat de rust hem verkwikken en zijne krachten herstellen moge.’ Het schijnt
namelijk, dat de zittingen van den Rijksdag den heer v. Bismarck zeer hebben
vermoeid, gelijk dan ook door hem werd erkend, toen hij onder de redenen, die hem
beletteden, de lange redevoering van den heer Reichensperger in haar geheel te
beantwoorden, o.a. ook deze opgaf, ‘dat bovendien zijn physieke krachten dit niet
zouden toelaten.’
- De Kreuz-Zeitung verzekert, dat in Hannover eene geheime agitatie bestaat,
welke ten doel heeft, den vorigen toestand te herstellen,
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en waarbij niet onduidelijk schijnt gerekend te worden op ‘zekere mogelijkheden in
Frankrijk.’
- De evangelische geestelijkheid in het Nassausche heeft zich gewend tot den
bisschop Wilhelmi, om door bemiddeling van dezen te worden ontbonden van den
aan Hertog Adolf gezworen eed. De bisschop heeft hiervan werk gemaakt, en van
den Hertog het volgende document ontvangen: ‘In antwoord op uw verzoek van
heden, ontsla ik bij dezen de evangelische geestelijkheid van haren aan mij
afgelegden dienst- en huldigingseed, en ik draag u op, den belanghebbenden
daarvan kennis te geven.’
- Te Berlijn heeft zich, ter tegemoetkoming in de behoefte aan kapitaal, welke
zich in landhuishoudkundige ondernemingen openbaart, eene Maatschappij gevormd,
met het doel om zoowel hypotheken te verleenen, als te verzekeren. Zij wil
bemiddelend optreden tusschen schuldeischer en schuldenaar, en bovendien in de
provincien crediet-vereenigingen in het leven roepen, om overal het ongebruikte
kapitaal dienstbaar te maken aan nuttige landbouwkundige ondernemingen. Men
noemt onder de oprigters veertien kapitalisten van naam. Het actienkapitaal is
vastgesteld op vijf millioen.
- Het pruissische Staatsblad bevat het koninklijk besluit, waarbij de beide Kamers
sten

van den Landdag tegen den 29
dezer maand worden bijeengeroepen. Men
verneemt tevens, dat op denzelfden dag de saksische Kamers te Dresden zullen
bijeenkomen.

[26 april 1867
Brief van Tine aan Potgieter]
26 april 1867
Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Dubbel en enkel velletje postpapier, tot het
midden van blz. 5 beschreven. (UB Amsterdam; fotokopie M.M.)
Milaan 26 April 1867
Waarde Heer Potgieter!
Ik kan U niet genoeg danken voor de hulp die U mij toezendt, deze keer was t'
mij bijzonder van dienst. U moet weten, dat ik reeds lang rust noodig had, maar ik
heb me ingespannen en misschien overspannen om te doen of ik wel was, maar
15 April voelde ik me heel ongesteld, toch was ik gereed om les te geven toen een
hoestbui me overviel en dien zelfden dag twee maal bloed opgaf, ik moest voor t'
eerst te bed gaan en de dokter verboodt mij verder op school werkzaam te zijn.
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De heer en Mevrouw Le-Comte hadden al lang gezegd, ik t' niet vol kon houden en
nu om mijne gezondheid wéér te krijgen, geef ik geen les meer, (alléén de engelsche
houd ik aan) ik ben nu door Uwe hulp in de mogelijkheid gesteld hier te blijven, ik
geef nu aan den Heer Le-Comte voor mij en Nonni 70 francs in de maand en
daarvoor heb ik rust en Nonnie blijft zoo als ze is élève ik kan nu smorgens uitgaan
want ik moet lucht rust en goed voedsel hebben. Om half vier na schooltijd surveilleer
ik de meisjes en ga met hun wandelen. de Heer en Mevrouw Le Comte zijn bijzonder
goed voor mij, ik moet zeggen, dat ik de genegenheid van een ieder heb en dat is
aangenaam vooral als men al zoo veel mist Dekker zal regt blij zijn dat ik nu een
kalm leven kan hebben, want ik wil hopen, mijne gezondheid nu spoedig hersteld
zal zijn, zijne brieven ademen zijn groot verlangen om weer bijéén te zijn hij voelt
zich zoo ongelukkig zonder mij en zijne kinderen, ik hoop zoo dat ik dat geluk nog
eens smaken mag allen wéér bij één te zijn Dekker schreef me laatst, ‘ben ik weer
bij je, dan laat komen wat er wil maar we blijven bijéén, nooit geen scheiding meer.’
Op t'oogenblik voel ik me vrij wel, maar deze keer ben ik fameus zwak gebleven,
mijn hand beeft terwijl ik schrijf, t'is of t' gevoel van vrijheid me goed doet, ik heb nu
weer goeden moed, voor eenige dagen was ik werkelijk moedeloos, ik dacht zóó
dat na al t' tobben er geen verhaal meer voor mij komen zou, en ik kon t' idée niet
verdragen mijne kinderen voor altijd te verlaten en Dekker niet wéér te zien, ik
wensch nog zóó te blijven leven. U zult dus best begrijpen hoe opregt mijn dank is,
aan U in t' bijzonder en ook aan diegenen die belang in mij stellen.
Onze kinderen zijn perfect wel en ontwikkelen zich goed, dat ik nu bij mijne kleine
Nonni blijven kan is mij van veel waarde, s'morgens vroeg, (om zes uur moet ze
op) staat ze voor mijn bed, en op dat vriendelijke gezigtje is levensgeluk te lezen.
dat is waarlijk een compensatie voor al t' leed, dat de kinderen nog geen verdriet
gekend hebben. en ik voel dat als ze mij misten ze reeds s'werelds ruwheid zouden
moeten verduren. eene moeder keert zoo gaarne de doornen af, maar ik ben
onbeleefd U zoo lang met mij zelve bezig te houden. Het overlijden van den heer
Van Vloten heeft me zeer getroffen, in Amsterdam zijnde kwam hij mij bezoeken.
Het zal mij regt aangenaam zijn de brochure van den heer Huët te

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

209
ontvangen ik dank U reeds vooruit voor uwe vriendelijke attentie, ieder dag kijk ik
er naar uit.
Wees verzekerd van mijne dankbaarheid en geloof mij met de meeste achting
en vriendschap
E:H:Douwes Dekker
Van Wijnbergen

[28 april 1867
Artikel over Multatuli in Het Vrije Woord]
28 april 1867
Het weekblad Het Vrije Woord publiceert een korte beschouwing over Multatuli,
gevolgd door Idee 470, 469, 7, 8, 49, 80, 195 en 197.
Deze aflevering draagt ten onrechte het nummer 21 en de datum 21 april: ze volgt
op nr. 12 van 21 april en gaat vooraf aan nr. 14 van 5 mei. (A.M.V.C. Antwerpen;
fotokopie M.M.)

Ideën van Multatuli
Tusschen de strijders, die in onze dagen optraden om het vrije woord en het vrije
gedacht tegen spreuken van gezag en anderen bluf te verdedigen, toonde er geen
zich zoo vastberaden, zoo moedig en behendig als de nederlandsche schrijver
Multatuli. Van zijnen eersten stap in het worstelpark scheidt hij zich van den grooten
hoop af en treedt verre vooruit, daar waar hij alleen tegen over de dichte vijandelijke
legers staat. Voor wapen heeft hij het sterke zwaard der rede, hij doet het glinsteren
rond zijn hoofd en fluiten door de lucht om dat hij met krachtige hand omzwaait en
omdat hij het zorgvuldig gekuischt en gepolijst heeft; het snijdt scherp, zijn zwaard,
want de snede heet geestigheid en de punt scherpe spot. Op zijn krijgsvlag staat
zijne leus: waarheid. Zijne vijanden heeten leugens en die leugens zijn zoo talrijk
dat zij de aarde overdekken en het licht des hemels verduisteren; zij hebben vasten
voet op den bodem die ze draagt, en den hemel noemen zij hunnen bondgenoot.
Het moge verwaand schijnen tegen dit heir op te treden, maar indrukwekkend is
het toch en wie zijn geweten niet vol met aangeleerde begrippen gepropt heeft voelt
zijn hart nog eenstemmig kloppen met hèm, die luidop verklaart dat er maar eene
zaak schoon en groot is op de wereld en dat die waarheid heet; dat de opvatting
ervan verduisterd en verdoofd wordt, maar dat men ze altijd klaar en helder in zich
zelven kan weervinden als men de hinderpalen ver-
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drijft die ze ons beletten te zien. Hinderpalen die heeten: blind vertrouwen in de
woorden van anderen, aanneming van niet onderzochte leerstelsels, in zake van
staatkunde, godsdienst, zedeleer en alles wat men bij overlevering aanleert, alles
wat men met de melk inzuigt, alles wat eigen belang ons doet blindelings aannemen.
In bijzonderheden treden kunnen wij niet, wij willen alleen eene proefleveren van
zijn krachtig en oorspronkelijk talent. Als rijkdom van gedachten, sierlijkheid van
taal, diepe overtuiging en warm gevoel voor schoonheid eenen schrijver groot maken,
dan neemt Multatuli eene eereplaats in tusschen de schrijvers van heden en van
vroeger. Ik zal er niet bijvoegen dat wij al zijne gedachten niet deelen. De
gedachtenvrijheid is te dierbaar aan den schrijver dan dat hij die bij anderen niet
eeren zou gelijk hij ze voor zich zelven vergt.
Zie hier hoe hij over deze en andere zaken denkt.

[30 april 1867
Van den Rijn (XXVI)]
30 april 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
101.

Van den Rijn, 27 April.
Naar men verneemt, zal de hertogelijk-nassausche familie eerlang naar Zwitserland
vertrekken, om zich aldaar te vestigen. Weliswaar, bevindt zich Hertog Adolf nog
altijd te Rumpenheim; doch reeds is een zijner hofbeambten naar Montreux, aan
het meer van Genève, gereisd, ten einde aldaar eene villa te huren en in gereedheid
te brengen. Men kan dus als zeker aannemen, dat het vroegere plan, om zich te
Biberich te vestigen, opgegeven is. Allerlei kleine moeijelijkheden met de pruissische
autoriteiten in de nabuurschap schijnen tot deze verandering aanleiding te hebben
gegeven.
- Volgens berigten uit Darmstadt, is de militaire conventie met Pruissen door den
Groothertog aangenomen; zoodat de geratificeerde tractaten dienaangaande den
sten

24
dezer zijn uitgewisseld.
- Eene in de Kölnische-Zeitung opgenomen correspondentie uit Dusseldorp
behandelt in het breede de vraag, of de belgische gezant te Berlijn, baron Nothomb,
die door den dood van zijnen zoon verhinderd was, de trouwplechtigheid des Graven
van Vlaanderen bijtewonen, nu toch met eene hooge pruissische ridderorde zal
worden begiftigd? Een Mainzer blad, hiermede den draak stekende, vraagt,
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welke waarde er ten laatste zal kunnen worden gehecht aan onderscheidingen, die
dan toch in beginsel het loon voor uitstekende daden zouden behooren te wezen,
indien zij worden uitgereikt voor het bijwonen eener plegtigheid?
- Uit Stuttgart wordt gemeld, dat de politiek, die aandrong op onvoorwaardelijke
aansluiting aan Pruissen, en die voornamelijk door den heer von Varnbühler werd
vertegenwoordigd, in het Kabinet heeft gezegevierd. De minister van Justitie von
Neurath zal dientengevolge zijn ontslag nemen, en men ziet hetzelfde tegemoet
van den heer Renner, den minister van Financien.
- Men leest in de Mainzer-Zeitung het volgende uit Parijs geschreven stuk van
den democraat L. Bamberger: ‘Ik heb in mijne toelichting van de luxemburgsche
kwestie getracht, aantetoonen, hoe de fransche oppositie-partij, gedreven door de
begeerte om eene gehate Regering in verlegenheid te brengen, met opzet dezen
afschuwelijken oorlog heeft voorbereid; terwijl zij zelve, nu de bloedige oplossing
voor de deur staat, terugschrikt voor haar eigen werk. De zuidduitsche tegenstanders
van Bismarck spelen hetzelfde spel. Indien het hun gelukte, door hun verraderlijk
geschreeuw de krijgsfurie te ontketenen, zouden ook zij weldra hun eigen werk
verfoeijen. Men denke van Bismarck wat men wil, maar de ondervinding geeft ons
tot nog toe geen grond om te meenen, dat hij meer vrees voor den strijd koestert,
dan deze of gene volksvergadering in den zwabenschen Achterhoek. Deze
opmerking vinde hier te eerder hare plaats, dewijl het toch niet zulke
volksvergaderingen uit Zwaben zullen wezen, die de Franschen van den Rijn zullen
wegdringen, of Noordduitsche handelsteden zullen vrijwaren voor een
bombardement. Wanneer toch zullen wij verlost worden van zulke al te krijgslustige,
schreeuwerige en smakelooze demonstratien? Wij weten bovendien, dat de
Zuidduitschers dit bespottelijk aan den weg timmeren met germaansch patriottismus
niet eens kunnen verontschuldigen met een van der jeugd af ingeprenten haat tegen
de Franschen. Die haat zit in het bloed der Pruissen, wier moeders met Koningin
Louise geweend, - wier vaders met Körner gezongen, en met Blücher gevloekt
hebben. Doch aan den Rijn en den Main, en zuidelijker, is dit krijgsgeschrei geen
weêrklank van werkelijk gevoel, en het opmerken van dergelijke stuitende
gemaaktheid zou hoogstens op het denkbeeld brengen, dat men een volslagen
gebrek aan gezonde
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nationaliteit met renegaten-ijver tracht te bemantelen. Wat ook vroeger in Frankrijk
moge geschied zijn, op dit oogenblik spreekt èn de oppositie, èn de geheele
beschaafde wereld niet dan met afschuw van een oorlog met Duitschland, en met
minachting over het verkrijgen van Luxemburg. Het is indedaad zeer te betreuren,
dat juist nu de gallophagie (Franzosenfresserei) haar bullebijterig geblaf aanheft,
voornamelijk zeker, om aan de wereld te toonen, dat men toch een geheel andere
kerel is, dan deze of gene weekeling in Pruissen, en met het gevolg, dat de
europesche beschaving voor langen tijd zal begraven worden onder een bloedigen
puinhoop. Alle inwendige tweespalt, zegt men, behoort tegenover den vijand te
wijken. Welnu, de naast gevaarlijkste vijand is, op dit oogenblik, dat wilde instinct,
waarmede men het krijgsvuur aanblaast, en den Kabinetten het behoud van den
vrede moeijelijk maakt.’

[1 mei 1867
Van den Rijn (XXVII)]
1 mei 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
102.

Van den Rijn, 28 April.
Twee of drie dagen geleden werd uit Thuringen het volgende geschreven: ‘Indien
de magtige heeren te Parijs, Berlijn en elders, die te beslissen hebben over de
afdoening der europesche zaken, slechts goed wisten, hoe groot de stremming is,
welke door den tegenwoordigen toestand wordt teweeggebragt in industrie- en
handelsbeweging, - waarlijk, zij zouden zich beijveren, zoo snel mogelijk door
afdoende maatregelen een einde te maken aan de vrees, die aller harten vervult.
Naauwelijks begonnen zich de zaken, na de crisis van den jongsten oorlog,
eenigermate te herstellen, en reeds loopen zij gevaar, op nieuw te gronde gerigt te
worden door het krijgsgeschrei, dat uit Frankrijk tot ons doordringt. Reeds zijn in
vele duitsche streken weder millioenen verloren gegaan. En ook Frankrijk zelf zal
dit ondervinden met zijne tentoonstelling. Wij bezochten gedurende de laatste weken
vele handels- en fabriekssteden van Midden-Duitschland, en kunnen verklaren,
alom weinig lust bespeurd te hebben om thans naar Frankrijk te reizen. Ook de
groote Thuringer-spoorweg, die het hart van Duitschland doorsnijdt, en die anders
de reizigers uit Rusland en Polen naar Parijs vervoert, lijdt onder de stagnatie.
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Wij weten van zeer nabij, dat vele reisplannen van familien uit Berlijn, Koningsberg,
Posen, Breslau, Warschau, Dresden en Leipzig verijdeld of uitgesteld zijn. Indien
nu de met zoo veel ophef aangekondigde wereldtentoonstelling uitloopt op een
monsterachtig bankroet, hebben zij daarvan de schuld te dragen, die aan gene zijde
des Rijns het publiek vertrouwen schokten door hun krijgsgeschreeuw.’
- De Kölnische-Zeitung maakt melding van een, ook in andere bladen opgenomen
gerucht omtrent zekeren brief, die door Koningin Victoria aan den Koning van
Pruissen zou geschreven zijn, en waarin die Vorstin aandrong op het behoud van
den vrede. In dien brief zou onder anderen voorgekomen zijn, dat Engeland in geval
van oorlog ‘eene de bovenmatige aanspraken van Pruissen afkeurende neutraliteit’
in acht nemen zou. Men houdt het bestaan van dien brief niet voor geheel
onwaarschijnlijk, daar, afgezien van de groote politieke en maatschappelijke
belangen, welke op het spel gestaan hebben, de regtstreeksche bemoeijing van
Koningin Victoria zich reeds hierdoor laat regtvaardigen, dat de toekomstige Koningin
van Pruissen hare dochter is.
- Men verneemt, dat graaf Bismarck de uit vijf riddergoederen bestaande
heerlijkheid Varzin, in Pommeren, voor de som van 500,000 th. heeft aangekocht.
- Uit het Luxemburgsche wordt geschreven: ‘Men verzekert nu, dat de Groothertog
bepaaldelijk heeft afgezien van elk voornemen tot het overdragen van ons land. In
weerwil daarvan, worden wij voortdurend geslingerd tusschen vrees en hoop; vooral,
daar het woelen der partijen, zoowel binnen als buiten onze grenzen, misschien
sterker invloed zal uitoefenen dan de wil des Groothertogs. Dit echter is zeker, dat
allen overeenstemmen in den wensch, dat de crisis een einde nemen moge; de
tegenwoordige staat van onzekerheid brengt niemand voordeel aan.’
- De Rijnsche bladen bevatten een brief, waarin eenige vertegenwoordigers van
den handwerksstand in Frankrijk antwoorden op het stuk, waarin onlangs eenige
duitsche werklieden voor het behoud van den vrede pleitten; vooral op grond, dat
oorlog uiterst nadeelig werkt op den arbeid. De fransche brief is, wat den inhoud
aangaat, een weerklank van het duitsche stuk.
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[2 mei 1867
Brief van De Vos aan Multatuli]
2 mei 1867
Brief van Amand de Vos aan Multatuli. Eigenhandig afschrift in het minutenboek,
blz. 126-132. (A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.)
O god, ik riep u aan: uit Het Gebed van den onwetende. (V.W. I, blz. 476)
Antw., 2 Mei, 1867.
Goede heer Douwes-Dekker,
(Multatuli)
Sedert drie weken ben ik krank... O denk niet dat ik u, die veel te dragen hebt,
kwellen ga met gejammer over de pijnen, waarmeê 't rhumatisme der gewrichten
mij gefolterd heeft. Neen, 't gaat beter. Maar, nu ik tijd heb en luttel smart, wou ik
graag met u spreken: niet dat ik u iets bijzonders te zeggen hebbe; maar omdat het
mij goed doet. Het moge u óók welgevallen u op nieuw te laten herinneren dat ik
uw zwerven naga met angst en hope; en, onmachtig tot hulp, droefheid voel, wijl ik
niet meê kan deelen dan zalvend gepraat en ‘ne’ ledigen handdruk. Ach! woorden,
woorden, daar kommer nijpt om kleêren en brood! Ik kan niet begrijpen waarom ik
niet rijk ben; daar zou voorwaar, geen gebrek zijn voor u die geen mensch vondt
om u te redden, geen koning of geen God met verschuldigden steun. 't Is mij niet
mogelijk geweest vader en moeder den noodigen bijstand te geven.
Plaag u niet met het gedacht dat ik u schatplichtig zou wanen van een antwoord
op 'nen brief, die ik u niet zenden zou, zoo 'k dát vermoedde. 't Zal mij genoegelijker
zijn dat ge er u van onthoudt, als ge 't liefst doet, of als er moeite en last verbonden
ware aan terugschrijven. Gij beseft wel hoe 't mij deeren zou u één oogenblik door
mijne schuld onaangenaam te maken. Waarom kan ik dit zelfs nog niet behagelijker
uitdrukken? Och! wist ik althans beter te schrijven, krachtiger, frischer, opdat het u
verkwikke; nu 'k toch niet eenige schreden ver op mijn vermoeide schouders uw
drukkend kruishout mag nemen, terwijl de gekromde rug zich eens rechten kunne
langs dien rotsen-weg naar Golgotha! Schrijf mij indien en wanneer het u kan zijn
tot genot, anders niet, bid ik. Want, er is al baatzucht genoeg in mijn genegenheid
voor u. Immers uw daarzijn is mij zegen; aan de volheid uwer gaven put mijn arme
geest, mijn dorstend gemoed, en wat heb ik u te schenken? Flauw medelijden,
nutlooze wenschen en goedkoope oprechtheid.
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Een geluk was 't mij toen ik bij u was; met gemak vergat ik de vermaken van mijn
jonge vrijheid; ik voelde mij opheffen uit mijn kleinte en forsch gedreven tot
zelfverbetering, toen gij me goedheid toonde, toen uw vingergreep schokte door
mijn zenuwen tot in de linkerborst, toen ik, genoodigd bij u, niet weg kon van uw
zijde, daar we zaten; u aan den arm hing, als we gingen dien avond; en, blij als een
kind, met gierig-mild egoïsme, u aankleefde - misschien te veel, gelijk ik mijn gansch
leven doen wou.
Wat voert mij zoo onweêrstaanbaar tot u? Is dat uw fortuin, arme verstootene,
als een die gruwelen deed; neen, als iemand die weldadig is zonder geld; vertreden
van de geachte laagsten uwer natie, al staat ge door uw offer hooger dan welk een
koning? Vergeef, ik zou walgen van vleitaal en logen. Is 't uw wijsbegeerte, uw
zedeleer, uw godsdienst? Vrij man, die met uwe macht het hééle toestel omsmijt
tot een schuilplaats (naar de eenen) of ‘ne’ kerker (volgens anderen) opgetimmerd
rond mijn kindsheid en jeugd? De schoonheid uwe frasen wellicht? Eenigzins ja,
maar dat is eigentlijk de zaak niet! De magneetkracht is 't bovenal van uw lijden, de
rijkdom van uw hart; de goede trouw uwer gedachte, de waarheid van uw poëzie...
Waarheid... ja! 't is toch wel vreemd dat licht, waarin ge mij verschenen zijt. Nooit
heeft mijn God of mijn engel zich zóó veropenbaard aan mij! Daar zal nog bange
strijd wezen en scheurend wee misschien in mijn binnenste eer ik al uwe
denkbeelden bijtreed; ik weet niet of ik 't ooit kúnnen zal; doch, dàt staat vast dierbaar
zult ge mij blijven, zoo lang er beweging is in mijn bloed; ja, dierbaarder nog, als ik
overtuigd wierd dat er dwaling ligt in uw ideeën; want dat ware nóg een titel die u
recht gaf op deernis: een ongeluk te meer. Zoo lang ik ademhaal, hoop ik te
beminnen wat goed is, en moed te houden in de ellende van 't bestaan, doormengd
nogtans met veel zoetheid. Maar later! bij de dood waarvoor ik terugschrik van heden
af en vroeger (laat ze 't laf noemen, die geruster gelooven mogen, of verachting
huichelen voor zulk gevaar); bij 't naderend sterven zal ik vreeslijk verdriet hebben
en weinig moed, dat voorzie ik, al vrees ik voor geene hel, en wat er beloofd worde
van toekomstige zaligheid, van waar niemand - niemand: geen overleden moeder,
geen vriend, geen geliefde, geen martelaar tijding bracht.
En toch, mij dunkt er moét een God zijn die 't heelal schiep en duren laat; maar
bedekte wegen volgt, 't geen hard is voor 't verlaten kind, veroordeeld tot de klacht:
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O god, ik riep u aan, ik zocht
Ik smeekte om antwoord, en gij zweegt! Ik wou zo graag
Uw wil doen... niet uit vrees voor straf, uit hoop op loon,
Maar zo als 't kind den wil zijns vaders doet... uit liefde!
Gij zweegt... en altijd zweegt ge!
En ik dool rond...
Mij dunkt hij moet er zijn en wij onsterflijk; anders hadden we te veel verstand,
geheugen, hoop, verbeelding, grootheid; anders moesten wij geen mensch zijn. Dat
alles droom, gis, begeer ik; maar eilaas! ik weet het niet! 't Eenigste wat mij 't gepeins
aan 't graf uitstaanbaar maakt, is 't vertrouwen (begoocheling slechts? zou ijslijk
zijn!) dat daar iemand zal gereed staan, als we dees twijfelvol stof ontvallen in de
donkere leêgte en ongepeilden afgrond, - iemand die ons zachtbermhartig ontvangen
zal in Zijn armen, en 't beste doen met u, met mij, met ons allen; die uw Tine, Max
en Nonnie weêr bij u zal brengen en u laten samen wonen lang - lang, zonder vrees
van scheiding, als die ge nu verduren moet in dit leven, dat veel te kort is voor uw
liefde, al waart ge geen stond verwijderd van die u lief zijn en lief hebben.
Ik verlang dat ten minste dát bezit - uw kostbaar leven - zeer laat ontrukt worde
aan u, uw gezin en uw getrouwen; zeer lang uw vijanden diene tot straf (ik zei haast
tot vloek); maar dat aldra de welstand erin keere, dien ge van uw volk en de
menschheid luid en plechtig eischen moogt.
Uw
ADV.

[6 mei 1867
Van den Rijn (XXVIII)]
6 mei 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
106.

Van den Rijn, 3 Mei.
Volgens berigten uit het Darmstadtsche, is door het hessische ministerie van Oorlog
besloten, de geweren en buksen der infanterie volgens pruissisch model te doen
veranderen. Ook verzekert men, dat de artillerie eerlang op pruissische wijze zal
ingerigt zijn. Deze veranderingen staan in verband met de militaire conventie, welke
dezer dagen tusschen Pruissen en het Groothertogdom gesloten is, en die thans
door de Mainzer-Zeitung in haar geheel wordt gepubliceerd.
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Volgens die overeenkomst, worden alle hessische troepen, als ééne divisie, in het
pruissische leger opgenomen. De noodige veranderingen tot het bereiken der
o

gewenschte eenvormigheid moeten vóór 1 October e.k. geschied zijn. Voorloopig
is nog eene soort van plaatsvervanging geoorloofd, mits de remplaçanten vroeger
als onder-officieren of muzikanten (Spielleute) gediend hebben. De pruissische
militaire wetgeving wordt in Hessen ingevoerd. Ofschoon de Koning van Pruissen
het regt heeft, den hessischen troepen hunne standplaats aantewijzen in het geheele
gebied des Noordduitschen-Verbonds, zal echter van die bevoegdheid niet dan in
noodzakelijke gevallen gebruik worden gemaakt, en zullen de hessische militairen
alzoo voorloopig in hun land blijven. De groothertogelijke divisie wordt eenmaal 's
jaars òf door den Koning in persoon, òf door een daartoe te benoemen generaal
geïnspecteerd. Hessische jongelieden hebben toegang tot pruissische militaire
academien en andere dergelijke inrigtingen van opleiding. Hessische officieren
zullen nu en dan in de gelederen van het pruissische leger geplaatst worden, en
omgekeerd. De benoeming der bevelvoerende generaals over het hessische
contingent geschiedt door den Groothertog, doch onder nadere goedkeuring des
Konings, aan welken Souverein de hessische troepen den eed van getrouwheid
moeten afleggen. Tot onderhoud der hessische troepen moet jaarlijks 225 th. per
hoofd in de Bonds-kas gestort worden.

[7 mei 1867
Van den Rijn (XXIX)]
7 mei 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
107.

Van den Rijn, 4 Mei.
Te Stuttgart heeft eene vergadering van de nationale partij plaats gevonden, waarin
o

de volgende besluiten eenstemmig zijn aangenomen: 1 De toetreding van
o

Zuid-Duitschland tot het Noordduitsch-Verbond is dringend noodzakelijk: 2 De
dreigende houding van Frankrijk noopt Zuid- en Noord-Duitschland tot eendragt en
krijgsvaardigheid; het is de pligt der wurtembergsche Regering om het met Pruissen
gesloten verbond eerlijk natekomen, en van de Volksvertegenwoordiging om de
o

Regering daarin te ondersteunen; 3 Ware patriotten moeten alle binnenlandsche
twist en partijschap
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ter zijde zetten. Eene onzijdige houding van Zuid-Duitschland, tegenover de mogelijke
of vermoedelijke pogingen van het buitenland om Duitschland aantevallen, zou zijn
verraad jegens het gemeenschappelijk vaderland, en zou eene blijvende verdeeldheid
en verbrokkeling na zich slepen.’
- Het Frankfurter-Journal behelst de volgende toespraak van ‘duitsche burgers’
aan de Franschen: ‘Oorlog, oorlog! Zoo klinkt en dreigt een wild geschreeuw aan
beide zijden van den Rijn. Wie zijn het echter, die dat roepen, en wien zou de oorlog
voordeel aanbrengen? Noch u, noch ons. Wij haten elkander niet; wij achten elkander
wederkeerig. Laat dan ook uwe stem gehoord worden, Franschen! en verkondigt
overal, dat gij in vrede en eendragt met ons wilt leven! Betuigt het met ons, dat gij
uwe vreedzame werkplaatsen en muzen-tempels niet in kazernen, - onze bloeijende
velden en landouwen niet in woeste legerkampen wilt veranderd zien; dat wij de
voortbrengselen onzer kunst en industrie niet moedwillig vernield willen zien door
de blinde woede van den oorlog! Maakt het bekend, dat gij het heerlijke feest in uwe
schoone hoofdstad, waar zoo vele voortbrengselen der industrie uit alle oorden van
de wereld werden bijeengebragt, niet wilt verstoord zien door twist, doodslag en
moord! Roept, als wij, met afgrijzen uit, dat gij niet gezind zijt, uwe medemenschen
als wilde beesten te verscheuren; dat gij niet, als barbaren, onze steden en dorpen
in vlammen wilt doen opgaan; dat gij niet onze velden wilt verwoesten! Verzekert,
als wij, dat gij uw geweten niet wilt bezwaren met de schrikkelijke misdaad van
eenen moordkrijg, die door niets gewettigd wordt! Dat ieder het wete, hoe wij, die
aan het hoofd staan der beschaafde volken van Europa, voortaan gezamenlijk willen
voortarbeiden aan het algemeen welzijn! In Europa is voor ons beiden ruimte genoeg.
En binnen uwe grenzen, èn binnen de onze, is plaats voor den vleugelslag van den
onderzoekenden, voorwaarts strevenden, scheppenden geest der menschheid.
Franschen, reikt ons de hand, en houdt getrouw het verbond van vrede en
eensgezindheid!’
- De reeds vroeger aangekondigde topografische opmeting van het gewezen
Hertogdom Nassau schijnt ook te worden uitgestrekt tot het Frankforter gebied. De
hoofdkwartieren van het daarbij werkzame personeel zijn te Wiesbaden en te
Frankfort gevestigd.
- Uit Coblenz wordt berigt, dat Koningin Augusta aldaar is aange-

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

219
komen. Men beweert, dat H.M. na een kort verblijf in die stad, naar Baden-Baden
zal vertrekken, om aldaar eenigen tijd te vertoeven.
- Te Untersteinach, in Oberfranken (Beijeren), hebben zich onder de runderen
eenige ziektegevallen voorgedaan, welke door deskundigen voor gevallen van
veetyphus verklaard zijn.

[11 mei 1867
Brief van Multatuli aan De Geyter]
*11 mei 1867
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand. (M.M.)
Keulen 11 Mei 1867
Beste de Geyter, Och wees zoo goed my eens te schryven of er nog iets te
verwachten is van de hulp waarop gy my deedt hopen? De toestand myner vrouw,
myne eigene afgematheid, de noodzakelykheid om eens eindelyk eenigen tyd tot
iets anders te gebruiken dan dat folterende trachten om in 't leven te blyven, - zie
dit alles noopt me om U te vragen hoe de zaak staat waarop gy zoo welwillend hebt
gedoeld?
Wilt ge my dat mededeelen? En, zoo mogelyk men eenigen spoed? Want waarlyk,
ik heb 't moeielyk!
Wees met uw lieve vrouw hartelyk gegroet
de uwe
D.D.
Antwoord toch spoedig want ik wacht er op.

[11 mei 1867
Van den Rijn (XXX)]
11 mei 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
111.

Van den Rijn, 9 Mei
De heer Leopold Pelldram, bisschop van Trier, is den 3den dezer, op zijnen 57sten
geboortedag, overleden.
Uit Darmstadt wordt geschreven, dat eenige leden der Tweede Kamer een
gemotiveerd voorstel hebben gedaan, om de Regering van het Groothertogdom te
bewegen tot aansluiting aan het Noordduitsch-Verbond. - Het of- en defensief tractaat
tusschen Pruissen en Hessen is dezer dagen gepubliceerd. De partijen waarborgen
elkander wederzijds de integriteit van haar gebied. In zekeren zin als gevolg daarvan,
verwacht men nu weldra het aanleggen
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van een spoorweg van Hanau naar Offenbach; welke arbeid tot nog toe, wegens
redenen van strategischen aard, verschoven schijnt te zijn.
- De dagbladen zijn opgevuld met oproepingen, protesten, verklaringen enz.,
moetende strekken tot behoud van den vrede. Zelfs de Straatsburger studenten
hebben in dien zin een manifest uitgevaardigd. Ook vele industriëlen uit den Elzas
hebben zich tegen den oorlog verklaard. Onder degenen, die het daartoe
betrekkelijke stuk teekenden, merkt men de namen op van vele leden der invloedrijke
familie Köchlin, te Muhlhausen, welker hoofd, naar onlangs was uitgestrooid, zou
hebben aangeboden, 500 vrijwilligers uitterusten en gedurende zekeren tijd te
onderhouden.
- Men leest in de Kölnische-Zeitung: ‘De generaal von Benedek werd dezer dagen
alleraangenaamst verrast. Korten tijd namelijk nadat al zijne ridderorden gestolen
waren, ontving hij een eigenhandig schrijven van den Aartshertog Albrecht, ter
begeleiding van verschillende ordeteekens, waaronder het commandeurskruis der
Maria-Theresia-orde. In den brief van den overwinnaar van Custozza wordt de
generaal Benedek genoemd: ‘Een verdienstelijk veldheer, sedert lange jaren de
vriend des Aartshertogs, die niet wil, dat zijn geachte wapenbroeder een oogenblik
verstoken blijve van de eereteekenen, waarvoor hij zijn moeitevol leven in zoo vele
veldslagen heeft gewaagd.’
- Volgens berigten uit Zwitserland, heeft graaf Ladislaus Plater, die te Zürich in
ballingschap leeft, en dien men als het eigenlijke hoofd van de poolsche emigratie
kan beschouwen, een open brief gerigt tot graaf Bismarck. Deze had namelijk, in
eene der laatste zittingen van den Rijksdag, naar aanleiding van een protest der
poolsche Afgevaardigden, een en ander aangehaald uit de geschiedenis van Polen,
waaruit hij geene zeer vleijende gevolgtrekkingen voor de nationale waardigheid
van dat land meende te kunnen maken. Graaf Plater bestrijdt nu de juistheid van
sommige dier beweringen, en herinnert den pruissischen president-minister aan het
feit, dat nooit in Polen, maar wel in Duitschland roofridders bestonden en een
boerenkrijg plaats had, en besluit met de voorspelling, dat de geschiedenis niet (als
de Rijksdag) over de voortdurende protesten der Polen zal overgaan tot de orde
van den dag, doch hun eindelijk hun vaderland zal teruggeven.’
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[14 mei 1867
Van den Rijn (XXXI)]
14 mei 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dinsdagsche Haarlemsche Courant, no. 113.

Van den Rijn, 10 Mei.
De Kölnische-Zeitung bevat een uitvoerig betoog over de noodzakelijkheid om
Noord-Sleeswijk weder aan Denemarken aftestaan. Zij klaagt over het uitstellen der
de

verpligting, welke, krachtens het V artikel der vredesbepalingen van Praag, op
Pruissen rust. ‘Terwijl aan alle andere bepalingen behoorlijk gevolg is gegeven
(redeneert zij), heeft men van de pruissische zijde tot nog toe niets gedaan om de
bij art. V aangegane verpligtingen te vervullen. Integendeel, de pruissische
heerschappij gedraagt zich in Noord-Sleeswijk, alsof zij zich daar bij voortduring
zou willen staande houden. Zonder de minste inschikkelijkheid worden daar een tal
van maatregelen genomen, die honderden, ja duizenden familien gevoelig
benadeelen. Al ware dan ook nu en dan onze Regering, naar de letter der wet, in
haar regt, dan schrikt toch de menschelijkheid terug bij het aanschouwen van
toestanden als die, welke in Noord-Sleeswijk worden in het leven geroepen. Wij
willen slechts één symptoom aanvoeren. Ieder weet, hoe dierbaar de vaderlandsche
grond is. Welnu, volksverhuizing, verbanning en vlugt zijn in Noord-Sleeswijk
toegenomen in eene mate, welke de duitsche bladen dier provincie doen klagen
over doodschheid als in eene woestenij. Het ontbreekt aan handen voor den
landbouw, en de grondeigenaren roepen om immigratie uit Duitschland. Maar wij
zijn verpligt, onze landgenooten te waarschuwen, daaraan geen gevolg te geven;
want, bij het uitbreken van een oorlog, kan Pruissen onmogelijk geheel Sleeswijk
bezet houden. Denemarken zou zich natuurlijk aansluiten bij onze vijanden; en wat
zou dan het lot wezen van den duitschen landverhuizer? Menschelijkheid en
de

staatkunde schrijven gebiedend voor, gevolg te geven aan het V artikel van het
Prager-vredes-tractaat. Even als de duitsche bewoners van Holstein, vóór 1864,
riepen: ‘Wij willen geene Denen zijn; wij willen Duitschers blijven!’ hebben de Denen
van Sleeswijk het regt, uitteroepen: ‘Wij willen geene Duitschers worden; wij willen
blijven wat wij zijn: Denen!’
‘Wat voorts de door sommigen aangevoerde uitvlugt aangaat (gaat de
Kölnische-Zeitung voort), dat wel is beloofd, de Sleeswijkers
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te laten stemmen over de staatkundige indeeling van hun land, doch dat daarbij
geenszins bepaald is, wanneer zulks geschieden zou, - waarlijk, het aannemen van
deze verontschuldiging zou doen wanhopen aan alle politieke eer en goede trouw.’
- Iets verder noemt de Keulsche courant het beweren van de Norddeutsche-Zeitung,
dat het nuttig is, de Sleeswijkers eenigen tijd onder pruissische heerschappij te
laten, opdat zij later met des te meer oordeel des onderscheids hunne keuze zouden
kunnen doen, ‘eene domme huichelarij.’ Ten slotte haalt zij, tegen het gevoelen van
hen, die meenen, dat Pruissen het oogenblik van vrije uiting der volkskeuze
onbepaald mag verschuiven, de anecdote aan van den officier, die een armen man
zijn paard had beloofd, mits deze zich drie slagen met het plat van den sabel liet
toedienen; en die, na het geven van den tweeden slag, het toedienen van den
derden uitstelde, tot dat dit hem ‘conveniëren’ zou.

[16 mei 1867
Van den Rijn (XXXII)]
16 mei 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
115.
Koning George: George V, geboren 1819 als enige zoon van koning Ernst August
van Hannover, volgde ondanks zijn blindheid zijn vader in 1851 op, voerde een
anti-pruisische politiek en koos in de oorlog tussen Pruisen en Oostenrijk de
oostenrijkse kant; in juni 1866 werd zijn land door pruisische troepen veroverd en
kort daarna ondanks zijn verzet tot provincie van Pruisen verklaard.

Van den Rijn, 14 Mei.
Uit Hannover wordt geschreven, dat Koningin Marie hoogst waarschijnlijk eerlang
uitgenoodigd zal worden, den Marienburg te verlaten. Een blad beweert, dat Koning
George en zijne omgeving te Hietzing zich veel goeds voorstellen van eene
vredebreuk tusschen Frankrijk en Pruissen, en daaraan hoogvliegende plannen
vastknoopen. De daaruit voortvloeijende agitatie schijnt niet zonder invloed te blijven
op het hofpersoneel van Koningin Marie. Dit vereischt een voortdurend naauwlettend
toezigt, onaangenaam zoowel voor de pruissische autoriteit, als lastig voor de
betrokkenen. Van vele zijden wordt dan ook verzekerd, dat de Koningin het pijnlijke
van haren toestand diep gevoelt, en geenszins dweept met de plannen van
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haren gemaal. Waarschijnlijk zou de pruissische Regering haar eene weldaad
bewijzen, door in een zachten vorm, maar met vastheid, haar te verlossen van den
tweestrijd tusschen hare eigene begeerten en de onverzettelijkheid van Koning
George.
- In Oost-Friesland openbaart zich de begeerte, niet langer tot Westfalen te
behooren, doch eene afzonderlijke regerings-afdeeling uittemaken. Te Aurich is
men bezig, in dien zin eene petitie optemaken.
- In het Thuringsche schijnt de runderpest zich uittebreiden. Van regeringswege
worden de gebruikelijke voorzorgs- en afsluitingsmaatregelen genomen. De
mogelijkheid, dat deze plaag in hevigheid zou kunnen toenemen, drukt zwaar op
de gemoederen, dewijl (gelijk een blad uit die streek verzekert) geheel Thuringen
sedert eenigen tijd gebukt gaat onder zeer ongunstige omstandigheden. Er schijnt
daar een bijna volkomen stilstand te heerschen in de industrie en in andere takken
van bedrijf. Door sommigen wordt dit beschouwd als een gevolg van het
particularismus, en wordt annexatie aan Pruissen als redmiddel voorgesteld.
- Uit Arolzen, de hoofdplaats van het Vorstendom Waldeck, wordt geschreven,
dat niet (zoo als vroeger verzekerd werd) de Vorst, doch zijn geheimraad von
Stockhausen in den laatsten tijd herhaaldelijk reizen naar Berlijn gemaakt heeft;
welke reizen in verband worden gebragt met een door sommigen beweerd
voornemen om het Vorstendom Waldeck aan Pruissen aftestaan. Men zegt, dat
ook de luit.- kolonel von Uechtritz te dezer zake naar Berlijn gereisd is, ten einde
aldaar de vereischte inlichtingen te geven nopens de militaire aangelegenheden
van het Vorstendom.
- Volgens de Kölnische-Zeitung, heeft de Senaat der vrije stad Bremen aan de
Vertegenwoordigers der burgerij mededeeling gedaan van het aannemen der
Bonds-constitutie door den Noord-duitschen Rijksdag; waarop, voor zoo ver Bremen
aangaat, de toestemming der burgerij gevraagd wordt. De Senaat brengt voorts, na te hebben doen opmerken, dat het verleenen dezer goedkeuring aan geen twijfel
onderhevig wezen kon, - de vraag ter tafel, of de aldus geschapen nieuwe toestand
welligt eenige veranderingen noodzakelijk zal maken in de Grondwet van Bremen?
- Een Mainzer-blad, dat berigt uit de Keulsche courant overnemende, vraagt, of dat
voorbeeld van de stad Bremen niet ook andere Regeringen, en in
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de eerste plaats de pruissische, moest opwekken tot het aanwenden eener poging
om de Lands-grondwet meer in overeenstemming te brengen met de
Bonds-constitutie? ‘Zoo als de zaken thans staan (zegt dat blad), zijn conflicten
onvermijdelijk, en graaf Bismarck zelf zal, ondanks zijne onvergelijkelijke
bekwaamheid, weldra moeite hebben om met juistheid zijne verpligtingen als
pruissisch Premier en als kanselier van den Bondsraad uit elkander te houden. Wij
behooren tot degenen, die gelooven, dat overdaad van wetten soms even schadelijk
werken kan als wetteloosheid. Het eene baart wanorde, het andere verwarring, en
het onderscheid tusschen deze beide toestanden is niet zeer groot.’
- Uit Darmstadt wordt geschreven, dat de Tweede Kamer heeft toegestemd in
het sluiten eener leening van 1.900,000 fl. tot dekking van de aan Pruissen
verschuldigde oorlogs-contributie.
- Eene commissie uit de hessische Volksvertegenwoordiging heeft, met 27
stemmen tegen 18, besloten, den Groothertog te verzoeken, genoegen te nemen
met eene vermindering zijner inkomsten, en in elk geval afstand te doen van de in
1855 toegestane verhooging van 50,000 fl.
- Men meldt uit Karlsruhe: ‘Het verdrag tusschen Pruissen, als vertegenwoordiger
van het Noordduitsch Verbond, en de zuidduitsche Staten, wegens het invoeren
eener gelijkvormige belasting op het zout, is geteekend. Te beginnen met 1 Januarij
1868 wordt het in de meeste Staten bestaande zoutmonopolie afgeschaft. Ter
vervanging wordt, bij invoer, aan de algemeene grens eene belasting van 2 th. per
centenaar, en een gelijk bedrag van de productie geheven.’
- In de Volksvertegenwoordiging van Saksen-Weimar, is het ontwerp der
Bonds-constitutie ter tafel gebragt. De definitieve stemming is, naar de bepalingen
der weimarsche Grondwet, acht dagen uitgesteld. Vervolgens zijn de financien van
het Groothertogdom behandeld, welke, naar het beweren van den minister, geenszins
in zulk een ongunstigen toestand verkeerden als door sommigen was berekend. Er
sten

zullen, van den 1

October 1867 af (d.i. van het oogenblik, waarop het
o

Noordduitsch-Verbond in volle werking treedt) tot op ult . December 1868, voor
Weimars aandeel in Bonds-uitgaven noodig zijn 655,387 th. Daarvan is eene som
van 583,537 th. bestemd voor militaire uitgaven. Van de totale uitgaaf behooren
echter als vervallen beschouwd te worden 22,139 th. aan pensioenen,
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die voortaan uit de Bondskas zullen betaald worden, en 250,000 th. voor militaire
uitgaven, welke insgelijks komen te vervallen; zoodat de geheele uitgaaf ten behoeve
van het Verbond op ruim 380,000 th. zou neêrkomen. Buitengewone belasting zou
daartoe niet noodig zijn. De minister geloofde, langs den gewonen weg de middelen
te zullen kunnen vinden om aan de verpligtingen van Weimar jegens het Verbond
te voldoen.

[17 mei 1867
Van den Rijn (XXXIII)]
17 mei 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 116.
kanaal: in 1866 werd het Kanaal door Zuidbeveland gegraven.

Van den Rijn, 15 Mei.
Volgens de Kölnische-Zeitung van heden, heeft de heer Hagen, hoofdarchitect en
pruissisch commissaris in de Schelde-kwestie, in de zitting der
den

Architecten-vereeniging te Berlijn, den 11 dezer eene voordragt gehouden over
de vermoedelijke gevolgen van de afdamming der Ooster-Schelde. De hoofd-inhoud
dier verhandeling komt, volgens genoemd blad, neder op de volgende punten: De
o

heer Hagen was van meening: ‘1 Dat door eene meer regelmatige terugvloeijing
van het zeewater uit de Wester-Schelde (die vroeger bij elken vloed één derde
gedeelte van het opgestuwde zeewater langs de Ooster-Schelde verloor), een
o

gunstiger toestand der bevaarbare bedding zal verkregen worden; - 2 Dat de
afdamming der Ooster-Schelde geenszins eene belemmering van de scheepvaart
daarstelt, en alzoo niet in strijd is met het tractaat van 1839, dewijl Nederland vooraf
een beteren en veiligen weg heeft gereed gemaakt, en derhalve alles heeft gedaan,
waartoe het volgens de tractaten verpligt was. De vaart op de Ooster-Schelde was
slechts bij vloedtij mogelijk (bij ebbe kon die rivierarm soms droogvoets gepasseerd
worden), terwijl de scheepvaart langs het nieuwe, zeer doelmatig (sehr solide)
aangelegde kanaal aan geenen tijd gebonden is. Ook baart het passeren van dien
nieuwen weg noch oponthoud, noch geldverlies.’

[21 mei 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
21 mei 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, waarvan éen
bladzijde beschreven. (M.M.)
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Keulen 21 Mei 1867
Waarde Heer Huet, Ik dank u wel voor de f25 die ik heden middag ontving. Ik ben
e

te bedroefd om hier iets bytevoegen. Den 31 Mei uw zoontje jarig? Myn kleine meid
n

den 1 Juny. Ik heb haar in ruim twee jaren niet gezien! Die reis naar Italie (toen 't
beste, of liever 't eenige wat myne vrouw doen kon) is noodlottig. De toegezegde
hulp uit Antwerpen, die ik gebruiken wilde om haar terug te doen komen, blyft uit.
Ik ben moedeloos Wees met uwe vrouw vriendelyk gegroet van
t.a.v.
Douwes Dekker

[22 mei 1867
Van den Rijn (XXXIV)]
22 mei 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
120.
de luxemburgsche kwestie: de internationale conferentie, die op nederlands
initiatief 7-11 mei te Londen bijeenkwam, had besloten het groothertogdom
Luxemburg neutraal te verklaren en buiten het Noord-Duits Verbond te houden, de
vesting door het duitse garnizoen te doen ontruimen en deze daarna definitief te
ontmantelen.

Van den Rijn, 20 Mei.
De Brusselsche correspondent der Kölnische-Zeitung maakt, na het een en ander
te hebben medegedeeld omtrent de bevindingen der buitenlandsche ingenieurs,
die de Schelde-kwestie onderzochten, de volgende opmerking: ‘Wij kunnen niet
ontveinzen, dat wij hier, te Brussel, gehoopt hadden op een beteren uitslag.
Onbevooroordeelden zijn evenwel van meening, dat Belgie reden heeft, zich te
verheugen, dat het oordeel der buitenlandsche deskundigen niet onvoorwaardelijk
gunstig voor onze aanspraken luidt, en integendeel ons regt eenigzins in twijfel stelt.
Nederland toch, indien dat Rijk in het ongelijk ware gesteld geworden, zou
waarschijnlijk niet toegegeven hebben, en de heer Rogier zou zich dan hebben
moeten bepalen tot een ijdel protest; iets, 't welk toch altijd den stempel der zwakheid
draagt. De betrokken mogendheden hebben zich niet dan met moeite laten bewegen
om hare deskundigen tot een onderzoek in deze zaak aftestaan, en verder zal hare
belangstelling in onzen twist zeker niet gaan. Voor een casus belli tusschen
Nederland en Belgie, ook al waren onze aanspraken volledig als gegrond erkend,
was de
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zaak niet belangrijk genoeg. Men kan nu te Brussel den strijd voorloopig laten rusten,
en daaraan zal men wèl doen. Ja, het zou in Belgie's belang zelfs beter geweest
zijn, dien strijd met minder hevigheid aangevangen en doorgezet te hebben. Wie
verzekert ons, of Nederland in de Luxemburgsche kwestie dan niet eene voor ons
gunstiger houding zou hebben aangenomen? De vereeniging van het
Groothertogdom met Belgie zou door Engeland gaarne gezien zijn. De Koning van
Nederland verschanste zich achter den twijfel omtrent Ruslands toestemming, en
men weet, dat in den Haag niet ligt tot eenen gewigtigen stap wordt besloten, zonder
dat daarover vooraf met het Petersburger Hof is geraadpleegd. Men beweert dan
ook, dat eenige Regeringen, op vertrouwelijke wijze, over Petersburg mededeeling
bekomen hadden van de onderhandelingen, die tusschen Frankrijk en Nederland
over Luxemburg waren aangevangen. Rusland zelf echter zou tegen de vereeniging
van het Groothertogdom met Belgie geene bedenkingen gehad hebben, indien niet
de tegenzin van Nederland om Belgie vergroot te zien een struikelblok geweest
ware; en deze tegenzin is, op onhandige wijze, vergroot door onze vorderingen ten
aanzien der Schelde-kwestie. De oneenigheid tusschen de twee Regeringen heeft
daardoor eene mate van bitterheid bereikt, die zeer ongunstig werken moest op de
kansen om Belgie Luxemburg te zien verwerven.’
- Te Tubingen heeft de wurtembergsche nationale partij eene bijeenkomst
gehouden, waarin het volgende besluit genomen is: ‘Wanneer Duitschland, ook
zonder Oostenrijk, geheel vereenigd is, kan het zich veilig achten tegen elken
buitenlandschen vijand. Zoo lang men dat doel met bereikt heeft, blijft de toestand
der zuidduitsche Staten gevaarlijk. De natuurlijke overeenstemming der verschillende
afdeelingen van het duitsche volk zoowel, als het materieel belang eischen de
oogenblikkelijke herstelling van een éénig Duitsch-Rijk. Op het toetreden tot hetzelve
van Zuid-Duitschland moet, als eenig middel van redding, met den meest mogelijken
nadruk worden aangedrongen.’ De voornaamste spreker bij die gelegenheid was
de hoogleraar Römer.
- Men schrijft uit Mainz: ‘Dat de luxemburgsche kwestie op vreedzame wijze
beslecht is, wordt alom, in Frankrijk zoowel, als in Duitschland, met vreugde
vernomen. Naauwelijks echter ziet men, dat de half uitgetogen zwaarden weder in
de schede geborgen zijn,
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of van zekere zijden in Zuid-Duitschland heft men op nieuw een vijandelijk
geschreeuw tegen het Noorden aan. Wel is waar nog eenigzins schuw (want men
vreest de openbare meening), maar toch verneembaar klinkt het ravengekras, 't
welk over het verloren gaan van Luxemburg voor Duitschland jammert, en het
aftrekken der Pruissen uit de vesting als een schandelijken terugtogt kenschetst.
Ernstig gemeend kan dat gejammer niet zijn; het doel is alleen, den gehaten Pruissen
iets te kunnen aanwrijven. Ware de zaak anders geloopen; had Pruissen niets
toegegeven, maar oorlog gevoerd, dan zouden dezelfde bladen een nog luider
geschreeuw aangeheven hebben. Vele van deze brave patriotten verheugden zich
heimelijk in het vooruitzigt, dat een oorlog den pruissischen Staat in een puinhoop
zou doen verkeeren. Dat daarbij duitsch grondgebied zou verloren gaan, bedachten
zij niet; of liever, zij berustten in dat vooruitzigt. De Stuttgarter Beobachter heeft niet
onduidelijk te kennen gegeven, dat men zich in Zuid-Duitschland het verlies van
den linker Rijn-oever zou getroosten, indien slechts de “duitsche broeders in
Oostenrijk” weder in Duitschland werden opgenomen. Doch deze wangeluiden
beduiden niets; zij sterven weg, zonder weerklank te vinden. Indien men het duitsche
volk vraagt, of het de voorkeur zou hebben gegeven aan oorlog, zullen 99 stemmen
van de 100 antwoorden: Neen, wij zijn met den uitslag van de luxemburgsche kwestie
zeer tevreden, en gevoelen ons in het minst niet gekrenkt.’
- De Tweede Kamer van Hessen-Darmstadt heeft zich dezer dagen onledig
gehouden met het behandelen der kosten van gezantschappen. Het lid Dernburg
zeide, te hopen, dat de zoogenaamde Mainlinie weldra als geheel uitgewischt zou
mogen worden beschouwd, zoodat Hessen zou kunnen worden opgenomen in de
gemeenschappelijke diplomatieke vertegenwoordiging des Noordduitschen-Verbonds,
en de kosten van afzonderlijke gezantschappen daardoor bespaard zouden kunnen
blijven. De president-minister antwoordde, dat de Regering gestemd was ten gunste
eener vereeniging met Noord-Duitschland, maar dat voorlopig de met Pruissen
gesloten verdragen voldoende moesten geacht worden. Wat de gezantschappen
te Weenen en te Parijs aanging (beweerde de heer von Dalwigk), het eerste bleef
noodig, om de betrekkingen te onderhouden met de duitsche elementen van de
bevolking in Oostenrijk; terwijl het groote aantal arme Hessen te Parijs het nahouden
van een
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gezant in die stad noodzakelijk maakte. De heer Metz voerde daartegen aan, dat
de gezanten der kleine duitsche Staten in den vreemde het zinnebeeld waren der
duitsche verdeeldheid, en daarom hoogst nadeelig werkten. Het zou beter zijn, zeide
hij, om de voor het gezantschap te Parijs uittegeven som regtstreeks onder de arme
Hessen in die stad te verdeelen. Ten slotte werden 32,000 fl. van de aangevraagde
46,000 fl. toegestaan.
- Volgens berigten uit Hamburg, is het voorstel van den heer Halben, om vóór het
beraadslagen over de duitsche Bonds-constitutie de hamburgsche Grondwet aan
eene herziening te onderwerpen, met 72 tegen 68 stemmen verworpen. Den
volgenden dag is de Noordduitsche-constitutie met algemeene stemmen, op ééne
na, aangenomen.
- Van vele zijden, doch tot heden toe niet openlijk, worden aan de heeren
Classen-Kappelmann en F.W. Roggen, Afgevaardigden van den Rijksdag uit het
kiesdistrict Keulen, uitnoodigingen gerigt, om zich te verantwoorden over hunne
tegen de Constitutie uitgebragte stemmen. Die heeren hebben daarop in de
Kölnische-Zeitung eene advertentie geplaatst, waarin zij beweren, aan naamlooze
schrijvers geen antwoord schuldig te zijn, doch bereid te wezen, in eene vergadering
van kiezers rekenschap te geven van de wijze, waarop zij hun mandaat in den
Rijksdag hebben vervuld, en bepaaldelijk van het uitbrengen hunner stem tegen de
Constitutie. Voorts betuigen die heeren, van plan te zijn, in de pruissische Tweede
sten

Kamer, waar de noordduitsche Grondwet den 31
dezer maand voor de tweede
maal zal worden gelezen, mede tegen dat staatsstuk hunne stemmen te zullen
uitbrengen.
- Van goederhand wordt ontkend, dat de Berlijnsche studenten onheusch en
oorlogzuchtig zouden hebben geantwoord op het vredelievende stuk hunner
kameraden van de Straatsburger universiteit.

[27 mei 1867
Van den Rijn (XXXV)]
27 mei 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
124.
het Londensche tractaat: de besluiten van de te Londen gehouden internationale
conferentie inzake de toekomstige neutraliteit van Luxemburg, en inzake de status
van Limburg, dat tezelfdertijd een nederlandse provincie was én een hertogdom.

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

230

Van den Rijn, 24 Mei.
den

De Kölnische-Zeitung deelt den tekst van het Londensche tractaat van den 11
Mei in zijn geheel mede. Zij verklaart dien voor authentiek.
de

In het 5 artikel van dat verdrag, 't welk de slechting der vestingwerken van
Luxemburg beveelt, wordt bepaald, dat de daartoe strekkende werkzaamheden
verrigt zullen worden met al die verschooning, welke de belangen der stad zullen
vorderen. ‘Bovendien (vervolgt het artikel) verbindt de Koning-Groothertog zich, dat
de vestingwerken der stad Luxemburg in vervolg van tijd niet weder zullen worden
hersteld, en dat geenerlei militaire inrigting in de stad in stand gehouden of gevestigd
zal worden.’
Eene bij het tractaat gevoegde verklaring behelst, dat art. 3 (waarbij bepaald
wordt, dat, vermits het Groothertogdom voortaan onzijdig zal zijn, het behoud van
vestingen op zijn gebied noodeloos en doelloos wordt) geacht moet worden, geene
inbreuk te maken op het regt der andere onzijdige mogendheden tot het in stand
houden en des noodig verbeteren harer vestingen en andere verweringsmiddelen.
Art. 4 bepaalt, dat door den Koning van Pruissen, onmiddelijk na het uitwisselen
der ratificatien, een begin zal worden gemaakt met het ontruimen der vesting.
Art. 6 constateert, dat Limburg en Luxemburg losgemaakt zijn uit hun verband
met de voormalige duitsche Confederatie, zoodat Limburg voortgaat, een integrerend
deel van het Koningrijk der Nederlanden uittemaken.
Over het voldoen der kosten, welke het slechten der vesting Luxemburg
veroorzaken zal, wordt in het tractaat gezwegen.
den

- Den 17 heeft de Koning van Saksen, vergezeld van de Koningin en van Prins
en Prinses Albert, een bezoek gebragt aan de nationale tentoonstelling in het
nijverheidspaleis te Chemnitz. Voor de koninklijke familie is dat bezoek een ware
triomftogt geweest, en de Saksers (zegt een berigtgever) hebben bij die gelegenheid
blijkbaar willen toonen, dat hun Vorst, in weerwil van zijne vernedering, of ten gevolge
daarvan, hun nog altijd dierbaar is.
- Uit Munchen wordt gemeld, dat Koning Lodewijk I, de grootvader van den
Regerenden Koning, uit Rome aldaar aangekomen is. De omgeving van dien Vorst
draagt tegenwoordig, naar men zegt, eene geheel en al ultramontaansche kleur.
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Beijersche correspondenten van buitenlandsche dagbladen steken den draak met
de beweging, welke thans in de diplomatieke wereld te Munchen heerscht. Het is
(zeggen zij), alsof onze minister van Buitenlandsche Zaken toonen wil, dat de
beijersche onafhankelijkheid nog niet ten eenenmale eene hersenschim is, en dat
men te Munchen nog niet in de noodzakelijkheid verkeert, te leven van de kruimels,
welke van graaf Bismarcks tafel vallen.

[28 mei 1867
Van den Rijn (XXXVI)]
28 mei 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
125.

Van den Rijn, 25 Mei.
Volgens de Zeidlersche-Correspondenz, is het aanbod van den Vorst van Waldeck,
om zijn land aan Pruissen aftestaan, van de hand gewezen. Dat blad meent daaruit
het gevolg te mogen afleiden, dat het Pruissen niet te doen is om uitbreiding van
grondgebied. De Mainzer-Beobachter oordeelt daarover anders, en zegt, dat de
eischen van den waldeckschen Vorst te hoog waren, en dat Pruissen voorziet,
eenmaal, en misschien weldra, goedkooper in het bezit van dat Vorstendom te
zullen kunnen geraken.
- Prins Frederik Karel heeft, gelijk bekend is, aan graaf Schlieben een brief
geschreven, waarin hij dien heer opdraagt, den kiezers uit het district Labiau-Wehlau,
welk district de Prins in den Rijksdag vertegenwoordigde, zijnen dank te betuigen
voor het in hem gestelde vertrouwen. De Prins zegt o.a. in dat stuk: ‘Sterk en
eensgezind als nooit, zoo lang eene duitsche geschiedenis bestaat, gevoelt
Noord-Duitschland zich veilig in het bewustzijn zijner kracht. Wij zijn verzekerd, dat
geheel Duitschland den koninklijken adelaar van Pruissen zou volgen, zoodra zulks
gevorderd werd tot verdediging van duitsch gebied. Datzelfde vertrouwen leeft in
de harten des geheelen volks, hetwelk ten volle beseft, hoe wèl bewaard de toekomst
is, - die van Pruissen niet minder dan die van Duitschland, - in de handen van onzen
koninklijken Meester en zijnen Raad.’
- Men verwacht eerstdaags in het Staatsblad de koninklijke verordening, waarbij
het algemeene duitsche wisselregt zal worden ingevoerd in de Hertogdommen
Sleeswijk en Holstein.
- Uit Frankfort wordt geschreven: ‘De zeer moeijelijke liquidatie
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tusschen het Staats-eigendom en het vermogen van onze stad schijnt nu toch
eindelijk weldra te zullen afloopen. Men spreekt van eene overeenkomst tusschen
den pruissischen commissaris en de stedelijke commissie, die nog slechts wachten
zou op de definitieve goedkeuring der Regering.’
- Te Kassel loopt het gerucht, dat de gewezen Keurvorst aanspraak maakt, niet
alleen op zijn particulier vermogen (Hausschatz), maar tevens op de gelden van
den Staat (Staatsschatz), en dat hij zijne eischen dienaangaande door den Göttinger
hoogleeraar Pernice te Berlijn wil doen ondersteunen. Sommigen beweren zelfs,
dat hier en daar te Berlijn zekere gezindheid aan den dag is gelegd, waaruit zou
kunnen worden opgemaakt, dat de Keurvorst wel eenige kans hebben zou, zijne
vorderingen te zullen zien erkennen. Een correspondent uit Kassel schrijft
daaromtrent: ‘Het komt mij geenszins vreemd voor, dat de Keurvorst die aanspraken
maakt, daar hij reeds meermalen getracht heeft (in 1847, 1851 en 1852), de
landsgelden in zijn bezit te verkrijgen. Toch kan ik niet gelooven, dat men hem te
Berlijn in die aanmatiging stijven zal. Voorzeker zal de minister von der Heydt, van
zijnen kant trachten, het hessische landsvermogen te doen storten in de pruissische
staatskas. Ook dat plan behoort te worden tegengewerkt; want het is regtvaardig
en billijk, dat de bedoelde kapitalen het land Hessen als provinciaal vermogen ten
goede komen.’
- De minister van Justitie te Berlijn heeft aan de betrokken collegien en ambtenaren
van de regterlijke magt kennis gegeven van een besluit, waarbij ingetrokken is eene
vroegere bepaling, volgens welke alle tegen adellijke personen uitgesproken
vonnissen, die het verlies van den adel ten gevolge hebben, vóór het
tenuitvoerleggen aan het oordeel des ministers moeten onderworpen worden.
- Te Wiesbaden is men nog altijd in spanning over de beslissing omtrent het
voortbestaan der speelbank. In eene correspondentie uit die stad komt het beweren
voor, dat niet zoo zeer de burgerij het verdwijnen van die bron van inkomst betreuren
zou, als wel de bezitters van actien, welke (volgens dien correspondent) hoofdzakelijk
in handen van hooggeplaatste personen zijn. Dit zou dan ook in de voormalige
nassausche Kamers bij zekere gelegenheid door een onhoffelijk lid ronduit verweten
zijn aan een minister, toen deze voor het speelbank-gezelschap eene gunstige
uitzondering op het
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algemeen belastingstelsel in bescherming nam. Thans schijnt het in overweging te
zijn, de speel-inrigtingen te Wiesbaden, Ems, Nauheim, Homburg enz. nog eenige
jaren te laten bestaan, om den bezitters van aandeelen de gelegenheid te geven,
door jaarlijksche winsten hun eigendom te amortiseren. De minister van Justitie zou
te vergeefs hebben aangedrongen op oogenblikkelijke sluiting der speelzalen, en
wel eenvoudig op grond van het artikel der pruissische wet, hetwelk het hazardspel
verbiedt.

[29 mei 1867
Van den Rijn (XXXVII)]
29 mei 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
126.

Van den Rijn, 26 Mei.
Men leest in de Mainzer-Zeitung: ‘Gelijk wij reeds meldden, zijn alsnu de vroeger
op de begrooting voorkomende posten voor gezantschappen te Parijs en te Weenen,
door het afkeurend votum der Darmstadtsche Tweede Kamer, ingetrokken. Natuurlijk
heeft de minister von Dalwigk zich tegen deze besparing verzet, en wel met een
argument, dat velen onzer lezers ongelooflijk zal voorkomen, en dat ook, buiten de
grenzen van ons kleine land, groote verwondering baren zal. Volgens berigt van
een Darmstadtsch blad namelijk, zou de heer von Dalwigk gezegd hebben: “Hessen
heeft te Parijs eenen gezant noodig, om, bij zekere mogelijkheden, te bewerken,
dat de ons toebehoorende landstreek aan den linker-Rijn-oever verschoond blijve”.
Wij, Rijnhessen, hebben alle redenen om dankbaar te zijn voor dat bewijs van
landsvaderlijke zorg; doch, bij eenig nadenken dringt zich aan ons de twijfel op, of
zij ons in geval van nood baten zou. Zoodra immers een oorlog tusschen Pruissen
en Frankrijk uitbreekt, zal ook Hessen met Frankrijk in oorlog zijn. In dat geval zou
het belagchelijk wezen, te meenen, dat Frankrijk het hessische gedeelte van den
linker-Rijn-oever sparen zou, en ons “bekrompen onderdanen-begrip” kan het
denkbeeld niet vatten, dat zoodanige weldaad het gevolg zou wezen van de
tegenwoordigheid eens gezants te Parijs; al ware dan ook die vertegenwoordiger,
geheel in strijd met de diplomatieke gebruiken, dáár gebleven na het uitbarsten van
den oorlog. Indien het lot wilde, dat de Franschen zegevierend Duitschlands grond
betraden, zouden zij genoodzaakt
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zijn, Mainz te belegeren, en geen hessisch gezantschap zou dan in staat zijn, te
beletten, dat Rijnhessen verwoest en uitgezogen, en Mainz gebombardeerd werd.
Bij het sluiten van eenen voor Duitschland nadeeligen vrede, eindelijk, gelooven wij
ook niet, dat Frankrijk, bij het annexeren van den linker-Rijn-oever, geneigd zou
wezen, eene uitzondering ten behoeve van Hessen te maken, uit beleefdheid jegens
den gezant des Groothertogs. Wij willen nu niet betoogen, hoe jammerlijk het is,
dat Duitschers reeds vóór den oorlog op de welwillendheid des vijands speculeren.’
- Een ander Mainzer blad beweert, dat men het aandringen van den minister von
Dalwigk op het behoud van een gezantschap te Parijs geheel anders behoort
optevatten. Volgens die courant, zou de bedoeling zijn, in tijds te bewerken, ‘dat
Hessen niet begrepen werd in een eventuëlen pruissisch-franschen oorlog, of zelfs...
Doch zoo ver (gaat het blad voort) strekken zich onze gedachten niet uit. Er bestaat
eene militaire conventie en in oorlogstijd is Z.M. de Koning van Pruissen
opperbevelhebber der hessische troepen.’
- De Rijnsche bladen bevatten uitvoerige berigten over de onheuschheid,
waarmede de pruissische regeringsraad Stiehl, die van Berlijn was afgezonden tot
het inspecteren van eenige inrigtingen van onderwijs in Hannover, zich van zijne
taak zou hebben gekweten. In een seminarium tot opleiding van onderwijzers zou
die inspecteur den jongelieden hebben toegevoegd: ‘Uw leeraar is wel bijzonder
goed, dat hij u heeren noemt.’ (De betrokken leerlingen hebben den leeftijd van 20
tot 26 jaren bereikt.) ‘Onbehouwen blokken zijt gij, bij welke van polijsten nog geene
spraak is; eerst moet gij nog langen tijd met de grove bijl bewerkt worden.’ Bij het
afnemen van een examen in de geschiedenis noemde een der seminaristen het
ombrengen van 6000 Saksers eene vlek op het leven van Karel den Groote. Daarop
zou de Berlijnsche inspecteur geantwoord hebben: ‘Het past geen scholier, zulk
een vonnis te vellen. Wanneer een Vorst door God is uitverkoren om een volk te
onderdrukken, mag hij, indien hem zulks goeddunkt, eenige duizenden ombrengen.
Wij willen echter deze meening niemand opdringen.’ - ‘Dit noemen wij gelukkig’,
voegt een Mainzer blad daarbij.
- Betrokkenen in landbouw-ondernemingen zien met verlangen zeker ontwerp
van wet tegemoet, 't welk (krachtens eene bepaling in de noordduitsche Constitutie)
bij het ministerie in bewerking is,
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en naar men verzekert, weldra aan de Kamers zal worden voorgelegd. Dat ontwerp
beoogt de invoering van een verlaagd tarief van transportkosten voor kunstmatigen
mest en mest-zouten, langs de spoorwegen van den Staat. (De Regering wenschte
die kosten bepaald te zien op één penning per mijl voor elke honderd ponden.) Ook
het vervoer van vee en landhuishoudkundige werktuigen zou, naar men zegt,
goedkooper dan vroeger kunnen plaats hebben. Voorts zouden van regeringswege
pogingen worden gedaan om de particuliere spoorwegmaatschappijen tot eene
gelijke verlaging harer tarieven te bewegen.
- Uit Beijeren wordt aan de Kölnische-Zeitung geschreven, dat de vestingen
Marienberg, Rosenberg, Würzburg en Oberhaus (waaronder de stad Passau
begrepen is) voortaan niet langer als versterkte plaatsen zullen bezet zijn.
- Men schrijft uit Barmen (het punt van uitgang der beweging ten behoeve van
den dichter Freiligrath), dat deze zaak alom, ook in het buitenland, den meesten
bijval vindt. In alle steden langs den Rijn vloeijen de bijdragen in ruime mate. Zang-,
muziek- en tooneelgezelschappen geven voorstellingen ten behoeve der
Freiligraths-dotatie, en zelfs de gemeentebesturen dragen het hunne bij door het
kosteloos afstaan van lokalen, gasverlichting enz. In Engeland heeft de heer Bulwer
zich aan het hoofd der inzamelings-commissie gesteld.

[31 mei 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
31 mei 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel en enkel velletje postpapier, tot
onderaan blz. 5 beschreven en als vouwbrief verzonden. (M.M.) ten Kate's schepping:
het stichtelijke dichtwerk De Schepping (1866) van J.J.L. ten Kate werd door Busken
Huet honend besproken in Van Vlotens tijdschrift De Levensbode, Tweede deel
(Deventer 1867), blz. 161-225; dit artikel, waarvan Multatuli een overdrukje kreeg,
is, zij het gewijzigd en zonder de Bijlage, opgenomen in Litt. Fantasiën en Kritieken
VII. in Egypte: een van de zeldzame keren dat Multatuli een toespeling maakt op
het feit dat hij in 1857 per landmail uit Java terugkeerde, d.w.z. door de Rode Zee,
over land door Egypte en vandaar per boot naar Frankrijk. o-sprook: in 1841
publiceerde Johannes Bosscha een werkstuk met geen andere klinker dan de a:
A-saga, onmiddellijk gevolgd door Jacob van Lennep met de E-legende en door
Abraham des Amorie van der Hoeven met zijn O-sprook Colholms roos.
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Keulen 31 Mei 1867
Waarde Heer Huet, Dat ik niet eer antwoordde op de vriendelyke toezending van
uw stuk over ten Kate's schepping, was waarlyk niet uit gebrek aan belangstelling.
De oorzaak ligt in myn stemming, die zeer gedrukt is. Juist omdat ik blyde was met
uwe beschouwing, wilde ik die uitvoerig reviewen, en daartoe wachtte ik op wat
meer helderheid dan myn toestand my laat. Nu, die verandert niet. Integendeel! En
als ik wachten zou op verlossing van den doodsangst waarin ik myn dagen en
nachten doorbreng, zou er kans wezen dat ik u nooit bedankte. Dat wil ik niet.
Ik heb uwe beoordeeling ‘met genoegen gelezen’. Juist die afgezaagde frase heb
ik noodig, om de waarheid te zeggen. Uw stuk kan door niemand hartelyker worden
toegejuicht dan door my, daar ik valsche poëten meer haat dan alle andere schelmen.
Dit ‘andere’ is niet te veel: gy zelf zegt: ‘de dichter ten Kate moet nog altyd een
regtschapen mensch worden.’ Ik, plomper dan gy, stryk 't woord dichter door, en
ontzeg den delinquent het benificie van 't vergoelykend praedicaat.
Want dat dichterschap is my 't menschelyke, en ik houd het van U voor eene
ondeugende voorzigtigheid, de deur open te laten voor de opvatting, als of uw
oordeel alleen z'n verzen aanging.
‘De vrouw Laïs, Aspasia, Phryne... moet nog altyd een regtschapen mensch
worden?’ Ei, - mag de te groote ontvankelykheid dier dames afgescheiden worden
van haar mensch-zyn? Immers neen? En bestaat niet het dichter-zyn uit eene
gelyksoortige ontvankelykheid, evenzeer inhaerent aan de menschelyke natuur als
het vrouwschap?
Ik weet by ervaring, helaas, hoe laag de barometer der ziel moet zinken, om
gevoel, emphase, bezieling te verkoopen op kommando, of - uit nood. Maar nood
- van vrouw of kinderen vooral - zal wel kunnen gelden als verligtende omstandigheid.
Wie 't doen kan uit lust, uit weelde, uit vermaak in leugen, noem ik slecht, tout court.
Ja uw stuk is zeer schoon. 't Is me een ware letterkundige studie. De bewysvoering
dat Pythia niet bedwelmd is, doch zich maar zoo aanstelt, is sluitend als een bus.
(pag 19 byv., en dat wyzen op 't Paul de Kock'sche motto van Horatius.) Zou iemand
uwe redeneringen aandurven? Ik denk neen. Hoe maken 't toch al de menschen
die, U lezende, zeggen ‘mooi!, juist!’ en toch voortgaan - met de amster-
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damsche beurs zoo fraai te vinden? Dat begryp ik niet. Maar ik begryp bovendien
hoe langer hoe minder van de heele maatschappy. Myn heele intelligentie hangt
van niet-begrypen aan elkaêr.
Dat juist ik zoo hartelyk instem met uw ontmaskeren van ten Kate's bedrog, is,
omdat ik zyn wyze van doen onder de gevaarlykste leugens reken. Ik kan nooit
zulke dingen lezen, zonder te denken aan ‘zondigen tegen den H.G.’ Dàt zal niet
vergeven worden, staat er.
Dat er schoone verzen in zyn werk zyn, (ja, dat aangehaalde op (uw) blz 12, 13,
vind ik heerlyk) wat bewyst dit? Dat die heele verzenmakery een kunstje is, een
handigheid. De Japanners doen een tol loopen op een gespannen koord; ik heb in
Egypte een geit zien staan op 6, 8, 10, op elkaar gelegde kootjes; wy hebben de
o-sprook de a-praat, de e-legende, en preeken zonder r gehad, en wat niet al! En
sommigen dier forcetouren stel ik, in moeielykheid van uitvoering, (ja soms ook in
nut) gelyk of boven 't kunstje van verzenmaken. Dat kunnen gy en ik ook. De vraag
is, of we zoo goed zouden slagen in 't lezen van een rebus in de Illustraties?
Hoe het zy, ten Cate kent het kunstje, al mag ik niet toestemmen dat de rhythmus
hem nooit in den steek zou laten. Of ligt het aan my, dat ik (uw blz. 32) vraag: wie
er van 't neurien of vertalen van psalmen gesproken heeft, in tegenstelling van
dichten? (er staat: ‘psalm-DICHter’) Welke booswicht heeft (op uw blz. 32) den
armen menschen hun wetten afgenomen? (‘wetGEver’)
Is voorts de caesuur niet leelyk in:
van aarde en he|mel, Ménsch|...
dan die de Mees|te is óok|...
Is er niet een gevecht tusschen scansie en noodzakelyke betooning, in
Bode én Vertrouwling Gods.?
Maar dat is byzaak. Want ik moet erkennen dat hy overigens - och, wel beschouwd
is toch die heele prosodie eene conventie. Maar des te laffer wordt dan ook de
verzenmakery.
Toch heb ik nog een opmerking die 't metier aangaat. Wy weten nu eenmaal dat
de handigheid veelal bestaat in 't vinden van eene klinkende slot-strofe. Al wat dan
noodig is om dien regel voortebereiden (of juister, telle quelle mogelyk te maken al
ware dan de voorbereiding zoo precies niet) moet men maar slikken, als de laffe
‘couplets’ in een duitsche vaudeville. Zes regels zinneloos vulsel lei-
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den langs een doornig pad tot het slotwoord van regel zeven, waarop het stichwort
van den dag moet rymen. Et d'applaudir!
(vergeef myn slordige vlek. Ik ben zenuwachtig, en onwel. Overschryven kan ik
niet.)
De twee laatste regels nu op (uwe) blz 31 zyn gelungen! (O ja, 't is eene nabootsing
van Lamartine's grafschrift op Mad. Malibrun: beauté, vertu, génie!) Maar 't vulsel?
Is dat van een goed werkman? Ik zeg neen. 't Is een warboel van frasen. Wat 'n
arbeid om aan ‘zwanger’ en ‘schemering’ te geraken, ter voorbereiding van ‘Zanger’
en ‘zing’. Is Holland gekroond, of heeft het gekroond? Is een geheel geslacht
gekroond? Dichter gekroond? En (al wil men nu absoluut iets aan ‘zanger’ te rymen
geven) mag een oog zwanger zijn? Is dat niet een ongehoorde verschyning in de
ophthalmie? Is de koppeling van ‘wanklank, zwakte en schemering’, als beschryving
van plaats of toestand ‘waaruit’ men dat ‘zwangere’ oog slaat, niet een beetje
zwanger van begripsverwarring? Hoe Bilderdyk aan renommée gekomen is, behoort weêr onder de vele dingen
die ik niet begryp. Naar den allergewoonsten maatstaf zelfs, vind ik zyn verzen
slecht. Zie weêr eens op (uw) blz. 43 die stoplap: ‘zie’, dan ‘dat vermetel pogen’
(een scie van 't eerste water); vervolgens in reg. 3:
...‘stig 't, is 't iets m’... en... ‘ns...ns...ds...st’
En dan dat ‘vastleggen’ van den waanzin. Zou een behoorlyke muilkorf niet
voldoende zyn?
Maar school heeft hy gemaakt. En terdege! Da Costa streeft hem in
kakebeenvermoeiende hardklankigheid op zy en voorby:
‘Heil het Lam dat overmocht heeft,
Dat ons met zyn bloed gekocht heeft,
Dat verlossingén(!) gewrocht heeft...’

Is dat niet wat hard, vooral voor 'n Lam?
Ik gis dat gy over Bilderdyk en da Costa anders denkt dan ik, want anders zoudt
ge, denk ik, by 't noemen hunner namen, niet hebben kunnen nalaten een kleinen
zweepslag te geven. Nu, dan wacht ik op Belehrung. Men zal uw stuk waarschynlyk weer niet begrypen, of met het uiten der toejuiching
wachten tot dat begrip ‘du jour’ is. Wat geesselde Huet de valsche poesie, zal men
zeggen... in 1900 zooveel. Maar terzelfder tyd zal men wierook branden op outers
van andere leugen-
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goden, en de menschen smaden, die dáártegen yveren - Menschkunde is een
treurige studie.Heden is uw zoontje jarig, en morgen gaat hy naar school. Ik denk daaraan zoo,
omdat ook morgen myn kleine nonni jarig is. Ik heb haar in ruim twee jaar niet gezien,
en betwyfel of ik haar ooit zal weerzien, want myn toestand is zeer moeielyk. Ik ben
dan ook moedeloos. Dat ik U betrekkelyk lang schreef, was omdat ik zoo party trek
voor uw streven om leugen te ontmaskeren. Indien er wat zin voor waarheid was,
zou ik myn gezin niet verloren hebben, en er zou arbeid voor my zyn. Nu is er niets
voor my te doen. O, mogt ik wat meer leveren aan uwe courant! Dat kost geen ziel.
Wees met uwe vrouw hartelyk gegroet en kus uw mannetje. Myn hart breekt als
ik aan kinderen denk, en toch kan ik niet laten daaraan te denken. Gister aan de
station was een meisje dat haar vader afhaalde.
Uw liefhebbende
DD
waarom men my te Antwerpen zooveel valsche hoop gaf, begryp ik niet. Ik hoor
niets van daar.

[1 juni 1867
Artikel in The North British Review]
1 juni 1867
The North British Review, Vol. XLVI, No. XCII, publiceert een omvangrijk artikel
over de Max Havelaar. (M.M.)
De North British Review werd uitgegeven door Edmonston & Douglas te Edinburgh.
Deze aflevering van June 1867, met een omvang van 258 blz., bevat acht bijdragen
van kritische aard, uiteenlopend van nog geen twintig tot tegen de zestig pagina's;
ze handelen soms over éen boek, soms over een aantal met verwante problematiek.
De tweede bijdrage A Dutch Political Novel, staat op blz. 319-342. Geen enkel artikel
is ondertekend en er wordt ook geen redactie of redacteur vermeld.
Het feit dat Alphonse baron Nahuijs zijn engelse Max-Havelaarvertaling bij dezelfde
uitgever publiceerde, kan doen veronderstellen dat hij ook de auteur van dit artikel
zou zijn geweest of althans aan de totstandkoming ervan heeft meegewerkt, en
zelfs dat er in deze tijd enig contact zal zijn geweest tussen hem en Multatuli. Maar
elk spoor daarvan ontbreekt. Er blijkt voorts geen enkele overeenkomst te bestaan
tussen de in dit artikel aangehaalde gedeelten en dezelfde passages in de vertaling
van Nahuijs. Indien deze vertaling toen al gereed was geweest en bij de uitgever
ingeleverd, zou er waarschijnlijk naar gestreefd zijn de teksten in het artikel gelijk
te doen
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zijn aan die in het boek. Maar men kan de volgorde ook omkeren: het blijft vreemd
dat er kort na dit artikel met zo omvangrijke aanhalingen, bij dezelfde uitgever een
volledige tekst kon verschijnen waarin diezelfde passages op een geheel ándere
wijze werden vertaald.
Hasselman, Mijne ervaring: de brochure van B.R.P. Hasselman, Mijne ervaring
als fabriekant in de binnenlanden van Java. 's-Gravenhage 1852.

Art. II. - a Dutch political novel.
Officer. My Lord, this is the man who killed little Barbara.
Judge. To the gallows with him! How did he do it?
Officer. He cut her to pieces and pickled the body.
Judge. Infamous! To the gallows with him!
Lothario. My lord, I did not murder little Barbara. I fed, and clothed, and provided
for her. I can bring witness to prove me a good man, and not a murderer.
Judge. You are to be hanged. You aggravate your crime by your arrogance. It is
not becoming in a man, accused on any crime, to consider himself a virtuous being.
Lothario. But, my Lord, there are witnesses to confirm it, and as I am now accused
of murder Judge. You will be hanged. You cut little Barbara to pieces, and pickled the body,
and hold no small opinion of yourself; three capital crimes. Who are you, woman?
Woman. I am little Barbara.
Lothario. Heaven be praised! You see, my Lord, I am not her murderer.
Judge. Hem! yes, hem! But, - as to the pickling?
Barbara. No, my Lord, he did not pickle me; on the contrary, he has done me a
great deal of good; he is the kindest of human beings.
Lothario. My Lord, you hear how she declares me to be a good man.
Judge. Hem; but the third crime allows of no exculpation. Officer, away with that
fellow and hang him! He is guilty of self-conceit. And, clerk, be sure to quote in his
sentence the jurisprudence of Lessing's Patriarch. - From an Unpublished Tragedy.
The above was the rather startling motto prefixed to a novel published exactly seven
years ago at Amsterdam by an author styling himself ‘Multatuli,’ and who gave his
book the singular title of Max
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Havelaar; or, The Coffee Sales of the Dutch East India Company.
There was certainly nothing very attractive in this title, but it had the charm of
novelty, and suggested, too, the possibility of its containing some allusion to the
great question of the day in the Netherlands, - the government of the Dutch colonies,
- which has for so many years agitated the country, and been the lever used by all
parties in political warfare, - either as a means of raising themselves, or of upsetting
their adversaries.
In order fairly to judge the question as it now stands, it is decidedly necessary to
have some insight into the general state of the Dutch colonies, and it will soon
become evident that a more intricate problem is scarcely to be conceived than the
one still puzzling the brains of our Dutch neighbours. A bird's-eye view of their chief
colonies in India will enable us to appreciate in some measure the difficulties to be
overcome in legislating for these islands from the other side of the globe, and, with
all due respect for the Dutch Chambers, by a set of legislators, but few of whom are
well versed, either by study or personal experience, in colonial affairs.
*
Java, the principal island of the great Soenda group, is itself four times as large
as the kingdom of the Netherlands; and whilst the mother country counts about 3½
million inhabitants, above thirteen millions are spread over the surface of Java.
Of these, in round numbers, some twelve millions are Javanese, cultivators of the
soil, - an agrarian population, quiet, inoffensive, much attached to their home, and
to native customs and traditions; Mohammedans, intellectual to a certain degree,
the higher classes refined even, to some extent, but addicted to all the vices of the
Asiatic temperament; fond of gaming, luxorious, vain and dissipated, greatly inclined
to imitate the European in superficial acquirements, but without the tenacity of
purpose or the energy only found in northern climes. The inferior classes are
simple-minded peasants, easily contented, if only well fed, and in the darkest
ignorance of everything beyond their immediate neighbourhood, living as serfs to
their lords and masters, whose word is a law, and possessing so little individuality
that distinctive family names are almost unknown among them.

*

We follow the Dutch orthography in all the names.
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Next to the natives in importance are the Chinese settlers, some 150,000 in number,
all busily occupied in commercial affairs, victimizing the natives, cheating the
Europeans, and thriving by their intelligence - and want of principle. Their influence
on the Javanese is so much dreaded by the Dutch Government, that they are not
allowed to settle in the interior of the island, but are strictly confined to the townships
along the coast. There ‘the Chinese Camp,’ as it is styled, stands in its own quarter
of the place, under its own jurisdiction, the Chinese ‘Captain’ or ‘Major’ being the
responsible personage to the Dutch authorities for the acts of all his
fellow-countrymen in those parts.
A mixed race of Arabs and Malays crowd the numerous ports; Madurese, Alfoers,
or Harafoers, from the Moluccas, serve as sailors, or, when occasion offers, turn
pirates, enlist as soldiers in the Dutch regiments, perform the work of coolies, and,
mingling with numerous other tribes from the surrounding islands, are looked down
on as rude barbarians by the Javanese themselves, but highly esteemed by the
Europeans for the execution of the rougher work, for which the more effeminate
native is less fitted, and never inclined.
Politically viewed, the island offers a varied aspect. Western Java, the Soenda
districts, is scarcely more like the eastern extremity of the island in aspect or in
institutions than France is to Switzerland. By far the greater part of the Europeans
residing on the island are crowded together in Batavia, Buitenzorg, Soerabaya, and
the other larger towns along the northern coast. Few and far between are scattered
the dwellings of some settlers in the interior, or along the southern bays. Two small
states retain here, nominally, a semi-independence; the Sultans of Djocjokarta and
Soerakarta govern in their own names, and adjudicate by their own laws, though
under supervision of the Dutch Resident, who in all other districts reigns supreme,
and dictates despotically to the native prince. The latter bears the title of Regent, is
a man of high caste and ancient descent, and the instrument by whose means the
native is directly ruled and held under the strictest subservience to his foreign
conquerors, of whom, in many parts, he has very little or no personal knowledge.
The Regent himself, but indifferently salaried by the Dutch Government, sets the
inhabitants of whole districts to work, according to the orders given him by the
Resident; and the peasant, be-
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sides what he has to pay, either in cash, in work, or in substance, to the Regent for
the foreign Government, has likewise to provide for all that is requisite to keep up
the magnificence of his own prince's court, whose beggarly pittance would otherwise
barely suffice to keep him from starvation. ‘Forced labour’ is one of the most efficient
means of supplying the sums required by both parties. For instance, the Dutch desire
the cultivation of coffee in the one or other district, either for the Government or for
European landholders, with or without Government contracts; the Resident mentions
his wish to the Regent, who gives his orders in consequence, and coffee-gardens,
as they are termed, soon cover the whole surface of the country.
Of course but little prosperity can fall to the share of the peasant where such a
system prevails, and but a minimum of wages is paid to the labourer. Whatever
riches the soil or his own work produces pass into others' hands, and a bare
subsistence is all he reaps from the rich harvest, sown and garnered by himself for
the benefit of others.
A general feeling of discontent, of passive resignation, reigns in all these districts.
It may well be supposed that the Regent throws the blame on the strangers; that
the native serf, whilst obeying, and even often loving, his own lord, hates the foreign
conqueror; that sooner or later an end must come to this preposterous and monstrous
state of affairs; and that meanwhile the liberals in colonial politics call out loudly for
radical reform.
Their cry is: Give the peasant his own plot of ground, recognise his individuality
and his rights; let there be free labour and no tyrannical oppressions; - and though
our returns may be less for some years, eventually all the profit will be ours.
It is but fair to state the arguments of their opponents. If we give the Javanese,
they say, his own farm and plot of ground, what will be the case? He has no family
name by which he can be designated in the registers; he has no idea of property,
or its sacred rights, beyond the privilege of dwelling on the homestead of his fathers
- the open grounds belonging to his race in general. He will neither understand nor
attach any value to the legal possession of what he already regards as sufficiently
his own. Within a few months he will thus be ruined, - the victim of the first speculator,
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Chinese or European, who settles in the neighbourhood, and chooses to become
proprietor of a whole district for a very trifling sum. As for free labour, - it is only by
forcing him to work that the Javanese can be brought to renounce his sloth. Leave
him free, and he will just cultivate rice enough for himself and family, and pass the
rest of his time in gambling or in idleness.
The only ‘free labourers,’ too, to be had in most parts of Java, are, for the greater
*
part, vagabonds; men without a home, and criminals, who, having been obliged to
leave their own villages, lead a nomade life, - earn a bare subsistence by their
manual labour, sleep at nights where they best can find a resting-place, and gamble
away every farthing they lay hand on as soon as possible, - if they do not spend it
on opium. The great dearth of labourers has led many owners of sugar-mills and
coffee-plantations to pander to the lusts of these wretches, rather than miss their
co-operation.
The reformers, or liberal party, would remedy these evils, by raising the salaries
of the Regents, and enabling them to live according to their high rank on the income
granted them by Government; by augmenting the rate of wages paid to the labourer,
and thus encouraging his efforts; and by severely punishing every attempt of the
Regent to extort anything to which he has no positive claim from the peasant. This
latter measure is subject to the greatest difficulty in its execution: a buffalo, even a
wife, is often required by the prince, and the submissive peasant bows his head and
gives op his dearest possessions with a sigh, but without resistance, to his lord and
master. The great argument against the proposed reforms is, that whatsoever price
be offered, free labour is not obtainable; that, by raising the pay of the Regents and
the wages of the labourer, the Indian Archipelago, instead of remunerating the home
Government as it now does, say to an extent of some twenty millions of florins per
annum, will cost the mother country annually large sums; and that, in the end, no
advantage will be obtained, as all the profits will still flow into the hands of the native
princes and foreign traders, Chinese, Malays, and Arabs, who live on the soils of
the natives.
For many years thus all complaints on the above subjects were care-

*

Vide Hasselman, Mijne ervaring, enz, p. 27, seq.
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fully suppressed by the Indian and the home Governments. The Residents reported
favourably (in their official and published documents) on the state of their provinces;
the Governor-General sent home flaming accounts, - and, better still, bags full of
gold; and any man who had the courage, or the imprudence, to complain of the
existing system, was carefully ‘put down;’ or, if a Government officer, quietly shelved.
But, as always will be the case, magna est veritas, and by degrees the truth oozed
out. A sort of uneasiness began to spread about the state of the colonies, or rather
about the state of affairs in Java; the other islands are too remote, too thinly colonized
to be of such preponderating importance; whispers and reports circulated to an
alarming extent; ‘understood relations revealed the secretest’ extortions; some men,
such as the Baron von Hoevell, were not to be put down; and loud and long murmurs
were heard in all quarters, though but few efficacious steps were taken to examine
into or reform the grievances complained of.
This was the general aspect of the question when Multatuli's book appeared. The
sensation it made was unequalled by anything of the sort ever printed in the
Netherlands; and though some years have passed since the publication of the work,
the state of the question remains, in its principal features, unaltered and undecided,
owing to the frequent changes of Ministry, and the other difficulties to which we have
slightly alluded, and which will be further elucidated in the course of this paper.
Before analysing the book itself, we have a few words to say about its author. It
was soon discovered that the pseudonym ‘Multatuli’ had been selected by M. Douwes
Dekker, ex-Assistant-Resident of Lebak, in Java, a highly-gifted but eccentric
personage, - the friend of the native par excellence, - but rather a sentimental,
fantastic, and irritable character than a practical statesman. M. Douwes Dekker had
quarrelled with the Indian authorities; he had, in short, advocated the interests of
the natives much too powerfully to please his superiors. He had objected very
strongly to the system of cooked reports, always representing everything to be in
the most flourishing state, dans ce meilleur des mondes; he had become violent
and disrespectful in tone and language; and the result was, that he was obliged to
throw up his situation in disgust, and return home in disgrace. On

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

246
the part of the Indian Government, there had been the desire to get rid of a
troublesome official, who would neither hold his tongue nor yield an inch of the
ground on which he had chosen to establish himself; there was no doubt, too, of his
capacity for exciting awkward discussions and much trouble to the Government;
and unless he could be reduced to silence before his influence made itself felt in
the colonies, there would be no possibility of prolonging the old and vicious system,
which time and custom had hallowed. Instead, then, of looking into the complaints,
serious as they were, so loudly uttered by Multatuli, he was, as we have hinted, sent
home in disgrace.
In so far the Indian Government was decidedly to be blamed. It is not improbable,
that some partial reforms, some very necessary improvements, in the spirit required
by M. Dekker, would have satisfied both him and his friends, and been of infinite
service to all parties. On the other hand, M. Dekker lost his temper, and instead of
maintaining a dignified silence until he had tried what the home-authorities thought
of his ideas, he clamoured loud and long, with so much personal virulence that the
really good cause advocated by him was greatly damaged by his petulant pleading.
So M. Dekker seized his pen and published his book, a beautifully written - novel.
From what we have said, it will be inferred that its subject is, of course, the
ill-treatment to which the natives of Java are subjected by the European authorities.
He himself is the idealized hero of his own tale, in which the Indians are depicted
in the same glowing, but certainly exaggerated colours as their tyrants. At the same
time, his personal adversaries are cut up in such a merciless manner, so ridiculed
and held up to public contempt and aversion, that whilst some chapters of the book
rise to the height of really sublime poetry, others can scarcely be otherwise qualified
than as clever but virulent satirical attacks on his personal adversaries.
The form in which the book was presented to the reader was equally original and
striking, and its contents can scarcely be better illustrated than by inviting our readers
to follow us in a rapid survey of the subjects treated in the several chapters, together
with such extracts as are peculiarly suited to our purpose.
For instance, the very first page of the book: -

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

247
‘I am a broker, - in coffee, and I dwell on the Laurier's Gracht (one of the canals in
Amsterdam), No. 37. It is not in my way to write novels or the like stuff, and it cost
me some time to make up my mind to order an extra ream of paper, and to begin
the book, which you ought to read, whether you be a broker - or anything else. Not
only did I never write a novel, but, as a man of business, I do not like reading such
sorts of books. For years I have been busy with the query as to the utility of such
things, and am surprised at the impudence of poets and novelists, who are always
bothering people with long stories about things that have never really happened,
and mostly never could have happened... I have to observe, too, that the greater
part of those occupied with such work generally go to the dogs. I am now in my
forty-fourth year, have been twenty years on 'Change, and have acquired the
experience which gives a man a right to hold an opinion. Many a firm has been
ruined in my time, and, for the greater part, the cause of their fall, in my opinion,
must be attributed to the perverse tendency given to people in their youth. I, myself,
stand te truth and sound good sense, - that is what I swear by...’
Mr. Droogstoppel (whose name we shall translate ‘Stubbles’) goes on for some
pages in the same style. Poetry is humbug, history little better, and as for the tender
passion: ‘A girl is an angel. The man who discovered that was never blessed with sisters!
Love is supreme bliss, - one flies to the ends of the earth with the adored object.
Now the earth is round, and has no ends, and such love is all nonsense. Nobody
can accuse me of not living in a proper manner with my wife (she is a daughter to
Last and Co., - in coffee). I am a member of our Zoological Gardens, and she wears
a shawl that cost ninety-two florins, and there has never passed one word between
us about such nonsensical love as the poets rant of. When we were married, we
made a trip to the Hague, where she bougth some flannel - I wear the waistcoats
still, - and love never drove us farther...
‘As for poetry, I do not object to verses if people choose to stick up their syllables
in a certain order; but confine themselves strictly to truth. “The clock strikes eight,
the milkman's late,” is not objectionable,
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if really and truly it be not a quarter after seven...’ ‘And then the moral of all plays
and novels: virtue rewarded! For instance, there is Lucas, our man-of-all-work in
the storehouse; he was at any rate a virtuous man. Not a single bean was ever lost;
he was a steady church-goer, and never drank a drop too much. When my
father-in-law was in the country, he had the keys of the house and the office and
everything. Once the bank paid him seventeen florins more than they ought to have
done, and he brougth them the money back. Now he is old and gouty, and must
give up work. He has not saved a farthing, for our expenses are heavy, and we have
much to do, and want younger and stronger men. Now, say I, this Lucas is a virtuous
man: - and pray, what is his reward? I have never seen a prince appear to give him
a handful of diamonds, nor a fairy to cut his bread and butter. He is poor and remains
poor, and that is just as it should be... Where would be his real virtue if he had been
sure of reward, and could have led an easy life in his old age? In that case all the
men we employ would be virtuous, and everybody else besides, which was clearly
never intended, or what would be the use of rewards in another and a better world?’
This Mr. Stubbles forms the contrast to the hero of the work, Multatuli himself. The
two have been school-fellows, and the broker meets his old friend in the streets, in
a shabby dress and in dejected spirits, and the worldly wise man gets rid of the
worldly silly one very soon. He feels his ‘respectability’ endangered by the seedy
looks of his former school friend, and shakes him off, rather roughly. A few days
after, however he receives a note, together with a bulky parcel of papers, from the
poor man, who, having no other connexions left, invokes his influential friend's
assistance in finding a publisher for what he has written at diverse periods.
The puzzled broker finds a great deal about ‘coffee’ in het papers, mixed up with
a quantity of what he calls ‘trash,’ and ‘sentimental rubbish,’ and at length makes
up his mind, with the help of one of his clerks, to publish a book, in which
compensation will be found for his poor friend's rubbish in his own profound
speculations.
Multatuli's tale is thus a romantic-historical version of his own doings in Java,
interspersed with the most curious episodical reflections of Mr. Stubbles, and of
course the question of Colonial Government forms the pith of the work.
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Let us now see what Multatuli says of the position of the Javanese in respect to the
mother-country, whilst we beg to remind the reader that his opinions are those of
the ultraliberal party, highly coloured by his very lively fancy: ‘The Javanese is a Dutch subject. The King of the Netherlands is his king. The
descendants of his former princes and lords are Dutch officials; they are appointed,
removed, promoted, or disgraced by the Governor-General, who reigns in the King's
name. The criminal is tried and sentenced by laws promulgated at the Hague. The
taxes paid by the Javanese flow into the Dutch treasury.’
Now, these assertions must be taken cum grano salis, of course, as the reader will
understand on referring to what is stated in the beginning of this paper about the
personal knowledge possessed by the native of his European conquerors: ‘The Governor-General is assisted by a Council, which, however, has no decisive
influence on his resolutions. At Batavia the different branches of the administration
are confided to the directors of departments, forming the link between the
Governor-General and the Residents in the provincies. But in all political matters
the Residents correspond directly with the Governor-General himself.
The title of Resident dates from the time when the Netherlands were only the liege
lords and indirect masters of the country, and their government was represented by
these agents at the Courts of the several reigning princes. These princes are now
no longer in existence; the Residents are provincial governors, prefects. Their sphere
of action has altered; only their title has remained unchanged. The Resident is the
real representative of the Dutch Government in the eyes of the native. The people
know nothing of the Governor-General, nor of his councillors, nor of the directors at
Batavia; they only know the Resident and his inferior officers. The residencies, some
of them contain nearly a million inhabitants, are divided into three or four parts, or
regencies, governed by an Assistant-Resident. Under his tutelage we find
Comptrollers, Inspectors, and a number of other officials, for the collection of the
taxes, etc.
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A native of high rank, the Regent is the next in authority to the Assistant-Resident.
It was good policy to employ their feudal authority in the support of the foreign
government, and by turning them into paid officers of the crown, a sort of hierarchy
was established, at the head of which stands the Dutch Government itself.’
Multatuli goes on to compare this state of affairs, not inaptly, to the feudal system
of the middle ages in Europe, as even the hereditary right to the office of Regent is
tacitly acknowledged by the Dutch Government.
The position of the Assistant-Resident with regard to the Regent is one of great
delicacy. The European is the responsible party; he has his ‘instructions,’ and must
act up to them. Nevertheless the Regent is, in the eyes of the Colonial Government,
a much more important personage. The Assistant-Resident can be ‘shelved,’ or
otherwise disposed of, on the slightest emergency. The Regent cannot be got rid
of so readily. Any slight put on him, any punishment or degradation inflicted on this
eminent personage, is very likely to rouse the indignation of the whole population
and to incite them to open rebellion.
The Assistant-Resident must therefore unite great firmness of purpose with no
less suavity of form, and is officially ordered - we give the letter of his instructions ‘to treat the native officer placed at his side like a younger brother’.
For the above-stated reasons, it is evident that the elder brother is very often
exposed to be kicked out, if the younger one should complain of him. And besides
this virtual superiority influence, the native has the advantage over the European
officer in respect to wealth.
The European is barely paid enough to maintain his rank; his object is to save as
much as possibly can be scraped together in order to get home again, or, at any
rate, to obtain some higher and more profitable appointment; whilst the native prince
generally spends his income, and all he can lay hands on, in the most extravagant
manner. It is by no means a rare case to find one of these potentates, in the
enjoyment of some twenty or thirty thousand pounds a year, in very great pecuniary
difficulties, caused by inordinate love of display, excessive negligence in all matters
of business, and by the reckless
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way in which he allows himself to be plundered by European adventurers of every
description.
The incomes of the native princes are chiefly derived from four sources: - Their
Government monthly pay; a fixed sum granted by the Dutch as an indemnity for
some of the rights and claims ceded to the European Government; a certain extra
remuneration, dependent on the quantity of sugar, coffee, etc., cultivated in their
province; and lastly, their arbitrary disposal over the labour and property of their
subjects.
We have mentioned the way in which the Regent forces the population to work
for the European's profit; we have still to elucidate the manner in which he considers
himself the proprietor of everything possessed by the peasant. According to the
almost universal idea in Eastern Asia, the subject, and all he holds, is the lawful
property of his sovereign; and the Javanese of the inferior classes never ventures
to doubt or dispute these rights of his feudal lord. It would, too, in his own eyes, be
wanting in respect on his part, if he ever entered the prince's palace without some
present or tribute to the great man. It is likewise customary for the prince's neighbours
to keep in order the grounds near his dwelling, and this is voluntarily done, and only
considered a fitting mark of their goodwill. But, at the same time, the population of
whole villages is often ordered out by the Regent to cultivate lands of his own, lying
at some distance from the peasant's home; and whilst the poor wretches are working
for their prince, their own rice-fields are left uncared for.
It is the duty of the Assistant-Resident to remedy such abuses; he is even enjoined
to do so by his instructions; but, besides the difficulties already alluded to, there are
others almost insurmountable. If, for instance, the Government be from time to time
inclined, in some very flagrant cases, to support the Resident and to punish the
Regent, the European will generally find himself without the means of bringing
witnesses to support his accusations. The native neither will nor dares side openly
with the foreigner against his native prince. He will whisper his complaints boldly
enough in the Resident's ear, but in public deny with equal boldness ever having
been illtreated by the Regent.
Max Havelaar, the hero of the book, in whom Multatuli has depicted his own
character, has, at the beginning of the work, just been
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appointed Assistant-Resident of Lebak, and has to deal, besides all the difficulties
we have mentioned, with others of no less importance which will be gradually
developed.
‘Havelaar was thirty-five years of age. He was slender and active,... sharp as a file
and tender as a girl, always himself the first to feel the wound inflicted by his bitter
words, and a greater sufferer than the person attacked. He was quick of
apprehension, - seized the highest or most complicated questions at first sight;
amused himself with the solution of the most intricate problems, and was very often
incapable of comprehending the simplest matters, which a child could have explained
to him. Love of truth and justice caused him often to neglect his more immediate
duties, in order to remedy some more remote evil, to which he was probably attracted
by the greater effort requisite for accomplishing his purpose... A second Don Quixote,
he often wasted his courage on a windmill. His ambition was not to be satisfied, and
he considered all social distinctions little better than trifles, whilst he loved a quiet
and peaceful home. He was a poet, whose lively fancy created and peopled worlds.
He could dream away hours, and return to the most prosy details of business with
equal facility... He was modest and kind to those who acknowledged his intellectual
superiority, but intolerant of opposition to it... Though timid and awkward towards
those who did not seem to understand him, he grew eloquent as soon as he met
with encouragement. He was honest, even to magnanimity, but would leave hundreds
unpaid in order to give away thousands.’
These, in a more concise form than that adopted by the writer, are some of the more
salient traits of his hero's character, to whom (in contradistinction) is opposed his
superior officer, the Resident, the formalist, the man who places a fullstop after every
word he uses; so slow in his utterance and his thoughts, that both seem always
followed by a herd of stragglers, long after the subject in discussion has been
exhausted. ‘People who knew him called him “Slimy,”’ says Multatuli, ‘and that was
his chief characteristic;’ and such is the name given in the book to Havelaar's
well-known superior officer. Max Havelaar himself, accompanied by his wife and
child, - beautifully drawn pictures, - astonishes the Comptroller and all his infe-
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riors by his perfect acquaintance with the state of the country he is called on to
govern and by his eccentric ideas of improving the position of the native; and is soon
looked upon half as a madman, half as a fool, by the officials who have for a long
series of years been accustomed to ‘red-tape’ in all its varieties, and are terrified by
the revolutionary system their new chief seems inclined to introduce. At the same
time he is accused of irreligion, because he opposes the missionaries, and asserts
that civilisation must precede conversion, as the mere Christian in name among the
natives is not a whit better than the infidel. His manner of reasoning on all sorts of
subjects, too, discomfits friend and foe, whilst his official reports, in which no veil is
thrown over existing grievances and evils, only annoy his superiors. And no wonder,
if the following account of the manner in which these documents are prepared and
‘got up’ be not greatly exaggerated: ‘It is in general disagreeable to be the bearer of evil tidings, and their communicator
seems always responsible for some part of the unfavourable impression produced....
The Indian-Government likes writing home to the effect that everything is prospering.
The Residents like to write in the same strain to the Government. The
Assistant-Residents, who scarcely ever receive any but favourable reports from the
Comptrollers, dislike sending, on their own account, bad news to the Residents.
Hence, in all official correspondence, we find an artificial optimism, not only violating
truth, but directly in contradiction with the convictions of these optimists themselves
when expressed by word of mouth, and even with the statistics and figures
accompanying their reports. Examples of this sort might be adduced, which, were
the case not so very serious, would raise a laugh at the expense of the writers... I
shall confine myself to one instance.... The annual report of a certain residency is
now in my hands. The Resident is greatly pleased with the commercial prosperity
of the country, and asserts everything to be progressing favourably. A little farther
on, speaking of the insufficient means at his disposal to restrain the smuggling
propensities of the natives, but at the same time wishing to prevent the Government
being unfavourably impressed by the idea of the losses inflicted on the treasury by
the smugglers, he says: - “These are but very trifling,
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indeed; scarcely any smuggling goes on in this residency, where there is very little
trade, as none of the people risk their capital in commercial undertakings...”
Another of these reports began literally: - “Last year the tranquillity in this residency
remained tranquil...”
When the population has not increased, this is ascribed to faults in the last census;
when the taxes are not more productive, this circumstance must be attributed to the
necessity of low taxation in order to encourage field-labour, which will eventually that is to say after the Resident's retiring from office, - be sure to produce millions...
Disaffection and revolt, when they cannot be passed over in silence, are only the
work of a few malcontents, - rendered harmless in future, - as universal satisfaction
with the Government is everywhere observable; and when the population has been
thinned by famine, this sad misfortune is, of course, the result of crops failing, of
drought, or too heavy rains, - of everything but ill-management.
In one word, the official reports of the Government officers, and those based upon
them sent home, are for the greater and more important part falsehoods.’
This very serious accusation was one of the subjects which naturally gave rise to
violent discussions both in Holland and India. The picture, though highly coloured,
was found, in its outline, to contain no violation of the truth.
Max Havelaar goes on: ‘Every Resident sends in a monthly report of the rice imported or exported in his
districts. The tables state how much of this rice is grown in Java itself, or comes
from other parts. On comparing the quantity of rice, according to these accounts,
transported from residencies in Java to residencies on the same island, it will be
found that it greatly exceeds (by some thousand pikols) the quantity of rice, according
to these same tables, ever received in the residencies on Java from residencies on
that island.
Without speaking of the blindness of a Government receiving and publishing such
reports, we will proceed to show what is their tendency.
European and native officials are paid a certain percentage on prod-
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ucts raised for the European marts; and the cultivation of rice was consequently so
much neglected, that in many parts a famine ensued, which could not be officially
concealed... Orders were given to prevent the like disasters in future, and the
above-mentioned reports were intended to keep the Government au fait, by a
comparison between the exports and imports of the different residences. Exportation
naturally represented plenty; importation, want. We repeat - the tables we allude to
only refer to rice grown on the island, and their figures state, that all the residencies
together export more rice than all the residencies together import;... in other words,
there is more home-raised rice in Java than is grown on the island.’
This is but one of the many examples adduced of the gift possessed by the Indian
Government, of looking on the bright side of things and ignoring the dark one.
Now M. Douwes Dekker, or Max Havelaar, or Multatuli, set vigorously to work to
oppose this system. No one can doubt for one moment, either his really good
intentions, or his very imprudent way of acting, from the very beginning. Multatuli,
after sowing his wild oats at the University of Leyden, set out for India. He married
a lady of rank, but, like himself, without fortune; ran into debt, was continually ‘in hot
water,’ first with an old general, represented as a tyrant and a bully of the worst
description, on the west coast of Sumatra, got into fresh difficulties about irregularities
in his accounts at Natal (Sumatra), wrote squibs on his superiors, fought duels
without end, and soon made a reputation as a dangerous, clever, dare-devil sort of
personage, who, under proper guidance, might have turned out a first-rate man;
but, exposed as he was to temptations of all sorts, and consorting chiefly with his
inferiors in mind and talent, was rather feared as a dangerous character than
respected for the genius he certainly had shown. He found his Assistant-Residency
in a sad state. His predecessor had spoken, but not written, officially to the Resident
(for the reasons above stated) about many grievances against the Regent; they had
been ignored, as usual - or ‘smoothed over.’
An oral complaint of some act of oppression was at best folllowed by a lengthy
conversation with the native prince, who always denied everything, and asked for
‘proofs.’ The plaintiffs were sum-
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moned, and, kneeling at the prince's feet, implored his mercy. ‘No, their buffalo had
not been stolen; they felt quite sure the prince intended to pay at least double the
price.’ ‘No, they had not been forced away from their own fields, in order to work for
nothing at all on the Regent's land; he intended to pay them high wages; of that they
were firmly convinced.’ ‘They had been certainly out of their wits, when they had
stated to the contrary; and begged now to be forgiven their heinous offence.’ And
the Resident, who knew but too well the real state of the case, was saved the trouble
of complaining of the Regent to the higher authorities. Next day, perhaps, the same
complaints were renewed, - and with the same result. Grievous punishment, however,
awaited in many instances the ‘rebels’. Many fled to other districts; others were
found strangely murdered. But redress for the victims of this abominable system
there was none.
Max Havelaar went seriously to work to reform these grievances. In his novel he
inserts an official letter of his own to the Comptroller serving under his orders, in
which he desires him to conceal nothing in his correspondence, to give utterance
to the truth and nothing but the truth, and to give up boldly and at once the system
of prevarication and subterfuge which had been the cause of so many calamities.
In so far, Max Havelaar acted as a brave and honourable man; but at the same
time he committed grievous errors. He could neither give up his custom of laughing
at his superior, nor of, in our opinion, confounding persons with systems. Aged and
respectable men, who had grown grey in the service, and distinguished themselves
in many ways, were represented, not as what they in fact were, the instruments of
a Government working by a vicious system, but as vicious in themselves, fools and
idiots, to be scoffed at and ridiculed by all who blessed with a little common sense.
His book is full of portraits, or caricatures of well-know personages in the Dutch East
Indian islands; and the piquancy of his details, naturally deprived of some part of
their interest for those unacquainted with the characters introduced, - enhanced
their value for the Dutch reader.
Another grave fault of the author's is, that whilst drawing the European in the
blackest colours, he idealizes the native to an extent that would literally be incredible,
were it not that Max Havelaar,

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

257
amongst his other talents, possesses the poet's gift of a lively fancy in no common
degree.
The fact, however, is that the Javanese, like most Asiatics, is in no respect the
equal of the European, and it may be fairly doubted if he ever will become so. But
this does not seem to be acknowledged by Max Havelaar. His pictures of the native
peasant are drawn with inimitable talent, regarded as works of fiction, as poetical
sketches, in the style of Chateaubriand's Atala, and Mrs. Beecher Stowe's Uncle
Tom; but in point of fact, they will not stand the test of serious inquiry, and carry
their own condemnation with them very plainly for the serious reasoner. Himself
democratically inclined, Max Havelaar represents the native of the humbler ranks
as the most innocent and virtuous of human beings, a fit subject for an idyll, the
victim of his oppressors - Europeans and Indian princes, - and only waiting to be
emancipated from his thralls in order to rise to the rank of the sublimest of human
beings.
The seventeenth chapter of his book offers one of the most striking proofs of his
way of writing; it is perhaps the most popular part of the whole work, and, as a work
of art, a prose poem unequalled by anything of the description ever written in Holland.
It contains the story of Saïdjah, and we give it without hesitation, as an excellent
specimen of the author's style and manner, with some few abridgments, in order
not to occupy more space than we can here lay claim to: ‘Saïdjah's father had a buffalo, with which he ploughed his fields. When the buffalo
was taken from him by the chief of the district of P-k-ng, he grew sick at heart, and
not a word passed his lips for many days. For ploughing-time was drawing near,
and it was to be feared if the Sawah were not soon ploughed, sowing-time would
pass away, and there would be no rice to be garnered up in his house...
Saïdjah's father grew sadder and sadder. His wife would have no rice, nor Saïdjah
himself, who was still a child, nor his little brothers and sisters. And complaints would
be made of him to the Assistant-Resident for not paying his taxes, and he would be
liable to punishment. But Saïdjah's father took a kris (a sword) that he had inherited
from his fathers, and there were silver bands round the sheath and
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at its extremity, and he sold it to a Chinese for two-and-twenty florins, and bought
himself another buffalo.
Saïdjah, then about seven years of age, had soon made friends with the new
buffalo. I say expressly “made friends,” for it is indeed touching to see how greatly
attached the buffalo grows to the child that takes care of him. The big and heavy
brute bends his strong neck, to the right or the left, up and down, at the slightest
fingertouch of the child he knows and understands, and that grows up with him....
Adjoining to Saïdjah's field were the lands of Adinda's father (the little girl who
was destined to become Saïdjah's wife), and when Adinda's little brothers met
Saïdjah on the limits of their grounds, the children chatted with each other, and
boasted of the good qualities of their buffaloes. But, I believe, Saïdjah's was the
best, because he was most kindly treated; the buffalo is very sensible to kind
treatment.
Saïdjah was nine, and Adinda six, when the second buffalo was carried off by the
chief of the district of P-k-ng. Saïdjah's father, who was very poor, sold to a Chinese
two silver Klamboe-hooks, inherited from his wife's parents, and bought another
buffalo for eighteen florins.
Little Saïdjah was very sad, for he had heard from Adinda's brothers that his
buffalo had been driven to the chief town of the district, and he was afraid it had
been slaughtered, like all the other cattle taken away from the peasants.
And Saïdjah wept long and in silence, and refused his meals, and grieved for his
buffalo, for Saïdjah was but a child.
But soon the new buffalo, though not so beautiful as the one that had been killed,
gained the boy's love,... and one day saved his life, by boldly attacking and ripping
up a tiger's belly that lay in wait for Saïdjah.
And when this buffalo was driven off and butchered - my tale is monotonous,
gently reader, - Saïdjah was twelve, and Adinda wove her own sarongs in dark
colours, for she had seen Saïdjah grieve,... but his mother had grieved more sorely
than he, for the buffalo had saved her child's live, and had surely understood by her
tears, when he was led away to be slaughtered, that she was guiltless of his death.
Then Saïdjah's father fled the country, for he could neither pay his taxes, nor find
anything to sell for which to purchase a new buf-
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falo... Saïdjah's mother died of distress, and Saïdjah's father was laid hold of by the
police for leaving his home without a passport, and he was severely beaten and
shut up in prison, and treated as a madman, probably not without reason. But he
soon got free again - by dying.
What became of Saïdjah's brothers and sisters I never learnt. The house they
had inhabited remained for some time empty, and then tumbled to pieces, for it was
only built of cane, and thatched with long grass. A little heap of dust and rubbish
served to mark the spot of so much suffering. There are a great many of the like
landmarks in Lebak.’
Saïdjah, the author goes on to relate, was fifteen at the time of his father's death,
and set forth to seek his fortune. He takes leave of his promised bride, and promises
to return at the expiration of three times twelve months exactly. The lovers are to
meet under a large tree on the borders of the forest. He bears a flower in his hand
as a pledge of her love and constancy, and leaves her a strip of the blue kerchief
bound round his own head. On his way to Batavia, Saïdjah's thoughts are duly
registered by the author, who, breaking into verse, gives a beautiful poem, but of a
romantic, sentimental character we hardly can imagine to be really descriptive of
the feelings of a Javanese peasant.
The last lines refer to the wanderer's return, unknown and dying: ‘If I die at Badoer, they will bury me outside the village,’ says he, ‘to the east, where
the hill rises and the long grass grows, and Adinda will sometimes pass there, and
the skirt of her sarong will rustle gently among the leaves, and I shall hear her.’
Such is the tone of the whole poem, which we should characterize rather as German
than Javanese.
Saïdjah reaches the capital of Dutch India, serves three years, faithfully, a kind
master, saves his wages, and, true to his word, starts on his return home in due
time. On reaching the place of meeting at the appointed hour, Saïdjah breaks out
again into song, this time anticipating the bliss awaiting him in his mistress's love
and constancy, - another very beautiful poem, but liable to the same objection as
the former one.

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

260
He is doomed to a cruel disappointment. After waiting in vain for the girl's appearance,
he hastens to the village to seek her. Her father's house is in ruins. It is the old story,
the monotonous tale of the buffalo retold, and the whole family have fled. The
despairing lover succeeds in learning Adinda has remained faithful to him, and traces
the family to the south coast of Sumatra, where they have joined the rebels against
the Dutch Government. We give the conclusion of the sad tale in the author's own
words: ‘One day the rebels had suffered a new defeat, and Saïdjah remained wandering
about amongst the ruins of a village just mastered by the Dutch troops, and set fire
to by them. He knew that the band, then and there destroyed, had consisted chiefly
of people from his own home. He stalked like a ghost from one burning house to
another, and found the body of Adinda's father, with a bayonet wound in the breast.
Near him lay Adinda's three murdered brothers, youths, children, and a little to one
side he discovered Adinda's body - uncovered and horribly mutilated. There was a
strip of blue cotton pressed into the gaping wound on her bossom, which had ended
her sufferings.
And Saïdjah rushed on some soldiers who were driving the last remaining rebels
at the point of the bayonet into the flames; he seized the threatening blades in his
arms, cast himself on their points, and held back the soldiers with a last effort, till
the hilts of their weapons struck against his breast.
A short time after there were great rejoicings in Batavia at the new victory, which
had added so many laurels to those already reaped by the Dutch-Indian army. The
Governor-General wrote home that tranquillity was restored in the Lampongs, and
the King of the Netherlands, advised by his Ministers, rewarded as usual the heroism
of his soldiers by the distribution of a number of crosses. And most likely thanks
were rendered to Heaven by the pious, in churches and meeting-houses, that “the
Lord of Hosts” had sided again with the banners to the Netherlands.’
Now this style of writing, though perhaps admissible in fiction, is gravely reprehensible
in all serious controversy. The poetical fiction, by which the victim of oppression is
always virtuous and inno-
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cent, is equally false as the theory that the instruments by which a vicious system
is worked must necessarily be wicked and cruel. The contrary is often the case, and
it is a well-known fact that the Dutch soldier, exposed to innumerable hardships in
the tropic clime, is patient, well-behaved, and by no means unworthy the well-earned
rewards not too liberally conferred by the home Government. That facts of the
description on which Max Havelaar's fiction is founded may have occurred, no one
would venture to deny. By generalizing isolated cases, and by exaggeration in a
really sound and worthy cause, Max Havelaar in some measure defeated his own
purpose. Instead of a calmly written, businesslike book on the subject he has taken
to heart, M. Douwes Dekker, doubtless ‘shelved’ in a very off-hand and even
unmerited manner by the Indian authorities, produced a sensational romance, in
which he treated the subject of Indian reform in the manner sketched by us in this
paper, and whilst acquiring numerous admirers of his novel, and rousing public
attention to the matter, of course excited a storm of indignation in the bosom of the
Conservative party, and of those whose friends and relations were so cruelly derided
by the gifted author. The end of the work is the greatest mistake he made: ‘This book,’ cries he, ‘is but an introductory chapter... I shall augment my strength
and sharpen my weapons with the growing need. Please God that this may be
spared me!... No, it will not be needful! For to you do I dedicate my book, to you,
William III, King, Grand-Duke, Prince,... more than Prince, Grand-Duke, and King,...
EMPEROR of the fair empire of Insulinda, that is wound about the equator like an
emeral girdle!... Of you I demand, trustfully, if it be your imperial will,
*
that Havelaar's words be trampled under foot by Slijmerings and Droogstopples?
and that yonder more than thirty millions of your subjects be maltreated and
beggared in your name?’
It is but natural that such an appeal to the Crown in a constitutional

*

The reader will remember that Slijmering is the nickname, the “Slimy one”, of Havelaar's chief,
the Resident, and that Droogstoppel is the Mr Stubbles referred to in our paper.
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State, and in the form selected by M. Douwes Dekker, should meet with no response.
But a sensation was made the like of which had never been witnessed before,
and high and low talked for some time of scarcely anything but Max Havelaar. The
Colonial question came en evidence again; the Conservative party got frightened,
and odd stories were circulated as to attempts made to bribe the writer to keep
silence in future. His public and private life were freely discussed, and he himself
grew more and more indignant, and obstinately refused to accept the reputation as
a gifted novelist, which he only claimed as an Indian reformer.
Within a few weeks the first edition of his work was exhausted, and a second one,
though loudly called for, never appeared. The story of its suppression is a sad one,
told in very few words. M. Dekker had, it seems, disposed of the copyright of his
book to a gentlemen of high reputation in the country, himself a gifted author, who
found a publisher for the then unknown writer. But the offence given by the personal
attacks contained in it, and the sensation it had made, caused the owner of the
manuscript to refuse allowing a second edition, and a court of law ruled in his favour.
Meanwhile M. Douwes Dekker continued his eccentric but talented writings.
Multatuli's Ideas and a crowd of short but pithy pamphlets followed, until, by degrees,
the fertile vein seemed to be exhausted, and some time passed without any sign
being made by the man whose genius had seemed to promise so much. But a few
weeks ago, he again issued a pamphlet in his old clever but eccentric style, though
on a subject entirely irrelevant to our present purpose.
Has the Indian question progressed in all these years? We fear but very, very
little. A short-lived Conservative Ministry was succeeded by a Liberal Cabinet. M.
Thorbecke, the Minister of whom Lord Palmerston is said to have affirmed ‘he is too
great a man for so small a country,’ was virtually Premier - the title itself is unknown
in Holland - and at his side M. Fransen van der Putte was the Liberal Minister for
Colonial affairs, of whom great things were expected, and perhaps not without cause,
as long as he was supported by the Premier. But the Conservative party, weak in
numbers and weaker in their cause, were strengthened by dissensions spreading
among the Liberals.
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Thorbecke was called a tyrant, and unable to bear with an equal; the fact was, his
equals in rank, but his inferiors in capacity and statesmanship, could not endure a
master-spirit at their side, and forcing M. Thorbecke to resign, M. van der Putte
became Premier of the new Cabinet. As all had forseen, it was but a short-lived one.
The Colonial Budget met with so much opposition that the new Minister, with his
colleagues, retired from office, and the Liberals, weakened and divided among
themselves, were turned out by the Conservative party now holding the reins of
government. The Colonial portfolio passed into the hands of M.P. Myer, an
ultra-Conservative; the partial reforms already proposed or introduced were
threatened with annihilation, and for the moment the state of affairs in India seemed
so hopeless to the Liberals, that though they were at variance on all other points,
they were ready to unite against their common adversaries in colonial policy. A
report, too, was widely spread that M. Myer had only accepted the portfolio
temporarily in order to get a provisional budget passed by the Chamber, and that
as soon as he had succeeded in doing so he was to be rewarded by the
Governor-Generalship of the Colonies. This was most positively denied by himself
and his friends, not only in private circles, but even in the Chambers, and as the
Liberal party was, at the moment, utterly disorganized, and the new Minister's tone
was conciliatory, hinting at concessions, and even giving promises to that effect,
his first measures met with little or no opposition. Not a week after carrying them he
was gazetted as Governor-General, and sailed as soon as he possibly could for
India, leaving his portfolio in the hands of the present Minister, M. Trahraney. The
indignation of the Chamber, and of the public in general, needs no description. One
of the Conservative members, M. Keuchenius, an eloquent speaker, boldly attacked
the whole Cabinet, and a vote of non-confidence in the Ministry was passed.
The Conservatives, but a few weeks in power, seemed on the point of being
thrown out again. But they were not inclined to give up the fight so easily. Acting on
the principle of aux grands maux les grands remèdes, they actually dissolved the
Second Chamber, declaring the vote of blame thrown on M. Myer's appointment to
be a breach of the Royal prerogative, which gives the Crown the right of appointing
all officials. The King himself was thus rendered
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responsible for the act and deed of the Cabinet, and for the countersign of his own
Colonial Minister. We refrain from all comment on these circumstances, only sketched
by us in so far as they serve to elucidate the subject of this paper. The next measure
taken by the Minister was still more extraordinary in a Constitutional State. Elections
in Holland are not in the least like what they are in Britain. Generally at least one-third
of the total numbers of electors of the lower class of people remain quietly at home.
They know very little about politics, and take no share in them.
Among the higher classes so much disgust was felt at what had been done by
the Ministers, that it was necessary for them to take extraordinary measures in order
to assure the return of a Conservative majority at the approaching elections for the
new Chamber. No better plan could be devised than the issuing of a Royal
proclamation, summoning the electors to appear at the poll, and to return members
who would insure the existence of a Cabinet, and not endanger the public welfare
by constant changes of Ministry. This was interpreted to the ignorant voters as an
expression of the King's personal wish to retain his present advisers; the theme was
duly wrought out by the Conservative papers, the leading men of the Liberal party
were branded as rebels and traitors, as the most dangerous enemies to their King
and country, and the result was that a great many of them were not re-elected, whilst
a small majority was obtained for the present Ministers - still holding their ground
rather owing to the continued dissensions among the Liberals than to the strength
of their own party. Proofs of this fact are not wanting. A revision of the educational
law on primary instruction is impatiently desired by the ultra-Conservative and
orthodox party. It was only by positively refusing to grant it that the whole Cabinet,
supported on this question by the Liberals, was enabled to hold its ground in the
Chamber. In like manner the Colonial Minister has been obliged to make so many
concessions to the Liberals, that, but a few weeks ago, his budget passed through
the Chamber by their support, whilst the leading men of the party who brought him
into power voted against it. At the present moment there is thus a split in the Cabinet,
of which the result must be either the retirement of M. Trahraney in favour of a
rigorously Conservative Minister, or the fall of the whole Ministry, brought about by
the Liberals. Either way it seems likely
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that the Colonial questions will come to an issue, and that at least the temporary
triumph of one or other of the two Colonial systems, of which we have now to
recapitulate and elucidate the chief points as briefly as possible, will be insured.
The Conservatives advocate ‘forced labour’ and the maintenance of the rights of
the native princes to claim certain services for their own advantage from the peasant.
They insist, too, on upholding the old system of ‘Government cultures,’ - the yearly
cultivation of certain products of the soil, in certain quantities, at such places as the
Government shall please to determine.
The Liberals demand ‘free labour,’ a fixed rate of taxation, the undisputed
possession of the soil for the free native, who is to be exempted from the personal
services claimed by his prince, and grants of the large tracts of land still lying
uncultivated to private individuals, with a guarantee that no Government interference
shall impede the settlers' efforts for the encouragement of free labour. This was the
system favoured so many years ago by Sir Stamford Raffles, and imperfectly
understood and partially followed by some of the more liberally inclined Dutch
Ministers in later times. The property of the soil was granted to the Dessas, or
townships, as they may be termed, instead of being given to the individual, and the
consequence was that the peasant remained as dependent as ever on the great
man of the place, instead of being raised to the dignity of a freeholder, as had been
intended.
On the other hand, the system of Government cultures, as we have said, is still
in vigour, so that, in point of fact, two theories, entirely adverse in their tendencies,
have for a long course of years been militating against each other in Java, till a state
of affairs has been brought about for which it will not be easy to find a remedy. Other
difficulties, too, of a more serious character, occur in the government of the Dutch
colonies. Not more than, in round numbers, 25,000 Europeans, a great many of
whom are not Dutch subjects, reside on the island of Java, and have, with perhaps
scarcely 20,000 troops, to overawe or coerce a native population of more than
thirteen millions of souls. This comparative scarcity of European settlers is attributable
to several reasons. Formerly, the Dutch Government was excessively and
unreasonably jealous ad suspicious even of its own subjects, - perhaps more so
than of foreigners, - and great difficulties
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were laid in the way of those who wished to establish themselves at Java. The most
arbitrary powers were granted to the Residents, and very few capitalists vertured
to settle in a district whence they themselves might be banished, or their business
completely ruined, by even any inferior Government official who chose to take offence
at anything said or done against his pleasure. In those days the island was
considered a real gold mine for the friends of the Government. Needy adventures
blessed with ‘good connexions,’ officials fit for little or nothing at home, but men of
good birth, the prodigal son, the widow's offspring, were all sent out to India by their
kind friends, who provided them with well-salaried situations, and ample opportunities
of making a fortune, - and at that time, the lapse of a few years sufficed for that
purpose, and the wealthy man came home, and saw his place in India refilled by
one as needy as he himself had been, and equally desirous of filling his purse and
getting back to Europe as soon as possible.
But little encouragement was thus given to commercial or other undertakings,
only in the hands of the Government. The favoured few got the good things to be
had, and kept them very carefully in their own hands; and though this evil policy has
been entirely given up, its results are still felt in the present generation. Mayhap the
reader will say: ‘Tout comme chez nous.’
Now-a-days, any Dutchman (or, in fact, any European) who goes out to Java with
a good constitution, clear brain, and due amount of energy, is sure to prosper in
course of time. He is not likely to make a fortune in two, but pretty safe to secure a
competency in ten, years; and to grow a millionnaire if he will only remain where he
is, and take what is offered him. But, somehow or other, few people remain in Java
longer than they absolutely must, in order to secure the means of living at home in
comfort. The climate is in most parts of the country enervating; there is a dearth of
intellectual food, and an excess of dainty dishes; children must be sent to Europe
for education; liver-complaints and longing for home increase day by day; and thus,
though every facility be now granted to the Dutch emigrant, the number of residents
on the island is but increasing at a slow ratio. Latterly, measures have been framed
to improve the schools, to offer many inducements, formerly wanting, to every one
who will remain a resident, - but with little result, as was to be expected
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from half-measures in which the settler finds but few guarantees for his permanent
advantage and security.
The Indian army, which has nothing at all in common with the home service, is
composed of elements but little adapted to promote the moral supremacy of the
European, though its ranks contain a brave and hardy set of soldiers, who rendered
invaluable services to the Government. The officers may be divided into two distinct
classes: those brought up with the cadets for the home service at the military college
of Breda, entirely at the Government expense, in every respect well-educated young
men; and those promoted from the ranks, selected from among the men who are
sent out to India as privates, or exchange, as commissioned, or even
non-commissioned officers, from the home into the colonial army. The greater part
of the rank and file of the European soldiers who enlist in Holland for India belong
to the very worst set imaginable of the natives, to whom are added in great numbers
the outcasts of all nations, who can find no other means of escaping disgrace or
starvation. The Dutch student, ruined by profligacy, the German fraudulent bankrupt,
the French gambler, the discharged soldiers of the foreign legions of other nations,
who fought in the Crimea, who were Zouaves in Africa, in Italy, or in Mexico, stand
beside each other in the ranks, and share together the hardships of the campaign.
Most of these men are of a dare-devil character, excellently adapted for the field,
but entirely unfit for a peaceful home, or for exercising any wholesome influence on
the native Indian population. The Liberals desire a union of the home and colonial
branches of the service, in order to improve both armies. At the same time, they
demand that greater care shall be taken than hitherto of the northern coast defences,
and that some safe ports be armed for the protection of the Dutch merchant vessels
in case of war. The southern coasts offer but few convenient spots for a hostile
landing. Another reform, of entirely different description, loudly cried for, not only by
the Liberals, but even by the more moderate Conservatives themselves, regards
the criminal laws. Whilst the mother country adopted, many years ago, the French
code, the ancient criminal code, a compilation of all that is practically deficient and
theoretically false in our days, is still in vigour in the colonies, and though a new one
was promised long ago, so little progress has been made, that people are growing
impatient on that score.

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

268
We have now terminated our sketch of the state of Colonial affairs in the Netherlands
at the present date. It will be seen they centre in the policy to be followed with regard
to Java; and as to the lengthy debates which must ensue ere the question is finally
decided, - ending as we began with a quotation from the work that gave us occasion
to write this paper, - we venture to predict that matters are now so far advanced,
that his assertion will no longer hold ground, that, ‘generally, an important question
is tested not so much by its own intrinsic merits, as by the importance attached to
the opinion of the member speaking on the subjects; and as this person mostly
passes for a “spécialité,” - “a man who has held a high position in the colonies,” the result of a division in the Chamber is usually influenced by the errors seemingly
inherent to the “high position” of the orator.’
The systems and partisans of both the adverse parties are too clearly defined,
too widely separated, for such a result; and at the present moment it seems probable
that a decisive struggle for the mastery will take place within a comparatively very
short period.

[3 juni 1867
Van den Rijn (XXXVIII)]
3 juni 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
129.

Van den Rijn, 31 Mei.
De dagbladen behelzen voortdurend correspondentie-artikelen uit kleine duitsche
Staten, waarin gezegd wordt, dat eene volkomen annexatie aan Pruissen de voorkeur
zou verdienen boven den halfslagtigen toestand, in welken tegenwoordig die
souvereiniteiten verkeeren. ‘In het naburige Hertogdom Meiningen (aldus wordt uit
Thuringen geschreven) heeft de aartsvaderlijke betrekking, die, nog lang na het
begin dezer eeuw, tusschen Vorst en Volk bestond, plaats gemaakt voor zekere
nuchterheid van beschouwing, welke het geenszins kan goedkeuren, dat men
tegenwoordig ongeveer ½ millioen gulden meer dan vroeger aan belasting betaalt.
Wel is waar heeft de Regering het vooruitzigt geopend, 100,000 fl. te besparen,
door het invoeren van zekere vereenvoudigingen in de wijze van bestuur; maar die
maatregelen zouden eerst na verloop van eenige jaren kracht van wet bekomen.
Ook schijnen de toegezegde bespa-
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ringen niet voldoende te zijn, en dit zal zoo blijven, zoo lang niet de Hertog zelf het
voorbeeld geeft. Van het afstaan, of gedeeltelijk afstaan, der domaniale inkomsten
schijnt geene spraak te zijn. - Aan het Groothertogdom Weimar is onlangs door den
minister von Watzdorff de verrassende mededeeling gedaan, dat het weimarsche
leger nagenoeg geheel en al in de pruissische armee was ingelijfd, en dat door
dezen maatregel eene besparing plaats had van 700,000 th. De
Volksvertegenwoordiging zou misschien niet zoo gereedelijk genoegen hebben
genomen met deze verandering, indien niet de zuinigheid alle bedenkingen tot
zwijgen had gebragt; de conventie werd dan ook door de Kamer goedgekeurd. Ook
besloot de Landdag, den Groothertog te verzoeken, afstand te doen van één negende
gedeelte zijner inkomsten, door die van 280,000 th. op 250,000 th. te brengen; doch
dat voorstel vond geen ingang. Dit alles behoort onder de teekenen des tijds, en
men kan op grond van een en ander met zekerheid voorspellen, dat de kleine
duitsche Staten hunnen ondergang met rassche schreden naderen. De Vorsten zijn
daarop dan ook ten volle voorbereid, en zij zien hunne mediatisering met kalmte
tegemoet. Na het verliezen der souvereiniteit, laten zij de domeinen in
familie-vermogen veranderen; dan zijn zij particulieren, die zich met hunnen rijkdom
overal met glans kunnen vertoonen, en, - voor zoo ver sommige eenig talent bezitten,
- kunnen zij eene plaats innemen in het Parlement naast de hertogen van Ujest en
Ratibor.’

[6 juni 1867
Brief van Rooses aan De Geyter]
6 juni 1867
Brief van Max Rooses aan Julius de Geyter. Minutenboek van Max Rooses.
(A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.)
De eerste, maar half geschreven zin is kennelijk overeenkomstig de aanhef van
al de toen uitgaande post.
aan hebben: kennelijk bedoelde Rooses tegen hebben.
Ik heb de eer U hierbij enz.
Ik wend mij tot U om het adres van Multatuli te bekomen en bid U mij hetzelve te
laten geworden, of rechtstreeksch indien U dit gelegen valt den hooggeachten
schrijver en denker uit te noodigen. In dit laatste geval bid ik U hem de verzekering
te geven van ons aller wensch hem hier zien op te treden, al mochten de Noorder-
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broeders er ook al iets aan hebben. Vrijheid is de leus - de wrijving al vlogen er
soms enkel splinters en spaanders af zal de zaak altijd warmte bijzetten.
Met verzoek op een spoedig antwoord

[7 juni 1867
Brief van J. van Lennep aan Multatuli]
7 juni 1867
Brief van J. van Lennep aan Multatuli. Enkel velletje postpapier, dubbel gevouwen
en voor de helft beschreven. (M.M.)
Het verzoek van Multatuli, waarop deze brief het antwoord vormt, is niet
teruggevonden.
WelEdelgeb. Heer
Ik zou u voorlang de f125 hebben gezonden, die mij de Hr De Ruyter, volgens
de afrekening over den Max Havelaar, in Juli 1866 ter hand stelde; doch uw adres
was mij onbekend en ik heb mij vruchteloos daar naar geïnformeerd. Morgen doet
de Hr Praetorius het u toekomen in een aangeteekenden brief, en daarvoor zult gij
mij de quitantie wel willen zenden.
Ik weet niet, of de afrekening in aanst. Juli iets noemenswaards zal opleveren;
doch in elk geval zal 't mij aangenaam zijn tegen dien tijd opgave te hebben van uw
adres.
Met de meest welwillende gevoelens steeds
UwdvDr
JvanLennep
Amst 7 Juni 1867

[8 juni 1867
Van den Rijn (XXXIX)]
8 juni 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
134.
Kossuth: Lajos Kossuth (geb. 1802) was, als liberaal politicus en hongaars
nationalist, een leidende figuur in de revolutionaire bewegingen van 1848, liet in
april 1849 het huis Habsburg vervallen verklaren van de troon en werd zelf
gouverneur-president van Hongarije. Niet opgewassen tegen de militaire overmacht
van Russen en Oostenrijkers, vluchtte hij naar turks gebied; hij woonde lang in
Engeland en sinds 1861 in Italië van waar uit hij zijn agitatie tegen Oostenrijk
voortzette.
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Van den Rijn, 6 Junij.
De dagbladen verzekeren, dat de verkiezingen voor het tweede noordduitsche
Parlement in Julij, - de bijeenroeping van den Bonds-raad in Augustus, en de opening
van den Rijksdag in het begin van September zal plaats hebben.
- De Kamers van het Vorstendom Lippe hebben de noordduitsche Constitutie met
algemeene stemmen aangenomen.
- De Kölnische-Zeitung bespreekt het stuk, waarin Kossuth zijne afkeuring
openbaart van de door graaf Deak tot stand gebragte verzoening tusschen Hongarije
en het Huis Habsburg. De gewezen dictator verwijt den hoofdleider der nationale
beweging, de wezenlijke regten des Volks opgeofferd te hebben. ‘Welk deel onzer
zelfstandigheid (vraagt Kossuth) is ons overgebleven? Welk wezenlijk staatkundig
regt liet men ons? Welken grondwettigen waarborg? Hoe beloont gij de natie voor
de offers, die zij gebragt heeft? Door de inlijving der hongaarsche armeé bij het
oostenrijksche leger, zonder dat het budjet van Oorlog onderworpen is aan de
contrôle der Volksvertegenwoordiging, hebben wij het voornaamste punt eener
constitutionele staatsregeling verloren, en daarmede het voorregt om te beslissen
over vrede of oorlog. Ons ministerie is niet onafhankelijk, en beduidt weinig meer
dan eene aan het Kabinet van Weenen ondergeschikte commissie voor de
hongaarsche zaken.’ De Keulsche courant beweert, dat Kossuth nog altijd op het
standpunt van 1848 blijkt te staan, en dat hij, de verandering der omstandigheden
sedert dat jaar over het hoofd ziende, bewijzen geeft van weinig staatkundig beleid.
‘Zijne vurige welsprekendheid (aldus zegt dat blad) maakte hem weleer tot den
aanvoerder der hongaarsche natie; doch hij heeft bewezen, meer talent te bezitten
om die plaats te verwerven, dan om haar te behouden. Dit wordt onder anderen
gestaafd door het gevolg van zijn laatste schrijven; want al roept hij aan het slot
daarvan graaf Deak toe: “Ik weet, dat de rol van Cassandra eene ondankbare rol
is; doch gij, Deak, erken, dat Cassandra het regt aan hare zijde had”, - toch stoort
zich niemand aan zijn geschreeuw. Zijn manifest heeft geen ander gevolg gehad,
dan Deak des te meer te doen klimmen in het vertrouwen des volks, en hem in de
Volksvertegenwoordiging met meer geestdrift dan ooit te doen ontvangen.’ Van
eene andere zijde echter wordt gemeld, dat Kossuth's klagten wel degelijk weerklank
hebben gevonden, en dat
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te Pesth en te Buda manifestatien hebben plaats gehad, wier strekking was, te
protesteren tegen de voorwaarden, waarop Hongarije de verzoening met Oostenrijk
had aangenomen.
- Men verneemt, dat onder de grondeigenaars in de Oostzee-provincien een adres
in omloop is, waarin aan graaf Bismarck dank wordt betuigd voor zijne gematigdheid
in de behandeling van het luxemburgsche vraagstuk. Op dat adres wordt door vele
Russen geteekend, ten blijke, hoe gewenscht ook van die zijde het afwenden was
van eenen oorlog, waaronder, naar de meening der adressanten, ook de
Oostzee-provincien geleden zouden hebben.
- De Koning van Pruissen is gisteren-ochtend Keulen gepasseerd, zich begevende
naar Parijs. Op de groote vaste brug over den Rijn gaf Z.M. bevel, den trein te doen
stilhouden, ten einde het groote metalen ruiterstandbeeld in oogenschouw te kunnen
r

s

nemen, hetwelk aan een der bruggenhoofden onlangs ter eere van Z . M . broeder,
den vorigen Koning, is opgerigt.

[10 juni 1867
Brief van Multatuli aan Van Lennep]
10 juni 1867
Brief van Multatuli aan Van Lennep. Dubbel velletje postpapier, waarvan twee
blz. beschreven. (Gemeente-archief Amsterdam; fotokopie M.M.)
WelEDGestrengen Heer
den Heere Mr. J. van Lennep
Amsterdam.
WelEDGestrenge Heer!
Onder hartelyke dankbetuiging voor den spoed waarmede UWEDGestr wel heeft
willen gevolg geven aan myn verzoek, en niet minder voor de zaak zelve, heb ik de
eer UWEDGestr hiernevens aantebieden de kwittantie voor de heden morgen van
de H.H. Praetorius & Zoon ontvangen f 125.
Ten gevolge van de spaarzame bestelling der brieven, gedurende de
pinksterdagen, heb ik de bedoelde som iets later ontvangen dan anders het geval
zoude geweest zyn, en deze vertraging noopt my - ten einde de eerstvertrekkende
post ter accusatie van de ontvangst niet te laten voorbygaan - tot het uitstellen van
zeker verzoek dat ik zoo vry zal wezen tot UWEDGestr. te rigten, en waaromtrent
ik my de eer geven zal UWEDGestr. morgen te schryven.
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Na nogmaals myn dank te hebben betuigd voor Uwe welwillendheid, noeme ik my
met hoogachting
UWEDGestr. DwDienaar
Douwes Dekker
Keulen
10 Juni 1867.

[14 juni 1867
Brief van Multatuli aan De Geyter]
* 14 juni 1867
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand. (M.M.)
zoo pynlyk: na deze woorden is er, blijkens een paar regels wit, bij het copiëren
iets weggelaten.
Keulen 14 Juny 67
Beste de Geyter, Ik kan u verzekeren dat ik uw zwygen begrepen had, en nog
spyt het my dat ik niet reeds voor lang u verloste van de vrees dat ik U verdacht
van onhartelykheid. Begrypen is ons beroep, en ik heb begrepen dat gy teleurgesteld
zyt en niet teleurgesteld hebt. Nooit zou ik van u iets onhartelyks denken, wees
daarvan verzekerd! Ik weet wat het is, te willen en niet te kunnen, en het is eene
zeer natuurlyke eigenaardigheid van goede harten, dat zy altyd minder kunnen dan
willen. En dit moet zoo zyn. Want het willen staat het kunnen in den weg, en
magteloosheid is dus juist het gevolg van goeden wil.'t Is toch ellendig, zegt men vaak, die, die, of die zou zoo goed kunnen helpen,
als hy wilde.
Juist! Maar ‘als hy wilde’ zou hy ook gister gewild hebben, en voorgister, en voor
jaren, en dan zou hy nu niet gekund hebben. Want zyn ‘kunnen’ is de vrucht van
nooit willen. Ik heb zeer, zeer moeielyke dagen, weken ja, maanden gehad. In zekeren zin
doet het my genoegen dat ge schryft: ‘Werken kan ik niet’, dan begrypt gy ook (wat
velen niet begrypen) dat ik in die stemming niet werken kon. En nog niet, schoon
ik sedert eenige dagen eet.
Ja zelfs ik heb my nieuwe kleeren laten maken. Wat 'n genot zich te durven
vertoonen, zonder angst dat men de doorgeloopen schoenen ziet! Werken? Zie, al
had ik geen zeer drukkende zorg, ik zou eenigen tyd noodig hebben om te herstellen
van de aandoening die my m'n nieuwe schoenen veroorzaken. En de ouden heb ik
laten repareren. En ik ben er groots op, op die wyze...
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Och, dat verveelt me. De heer Flemmich heeft me (en ik gis dat gy 't weet, of zelfs
ondanks uw eigen verlegenheid nog hebt medegeholpen) geld gezonden. Nu moet
ik bekennen dat de aandoening by de ontvangst, na lang zwygen van zyn kant, zeer
onverwacht, niet ongemengd was. Maar ik schryf u dezen brief niet om met volkomen
juistheid alles te schilderen. Dat zou te ver leiden.
Bovendien dat zou een werk zyn, en werken kan ik nog niet. Ook heb ik den heer
F. nog slechts voorloopig gedankt, en zal hem nader schryven.n

n

Uw brief is van den 9 en eerst den 13 op de post gedaan. Als nu maar niet de
heer Rooses uit de vertraging van myn antwoord meent te moeten opmaken dat ik
een vormelyke uitnoodiging wacht.
O, neen. Ik ben over en over te vreden met zyn aan U gerigten brief. Wanneer ik
dus niet te Gent kom, zal de oorzaak daarvan elders te zoeken zyn. Ik weet byv.
niet of ik tegen dien tyd de kosten der reis zoude kunnen bestryden. Wanneer is
het? Wat Gent aangaat, en de Vlamingers, wilde ik gaarne daarheen. Ja zelfs in
zekeren zin stel ik er belang in eens eene groote verzameling Noord-Nederl.
‘letterkundigen’ (hm! hm!) by elkaêr te zien. Dat moet een merkwaardig schouwspel
zyn! Doch ook om andere redenen stel ik belang in het Gentsche Congres, en om
U de moeite van 't heen- en weerschryven te besparen, zal ik den Heer Rooses
verzoeken om een program. - De hulp van den heer Flemmich en deelgenooten,
drukt me eenigzins of... meer dan: eenigzins. Myne vrouw is lydend. Zy vertrok met
de kinderen naar Italie, wyl daar eene vriendin haar een toevlugt aanbood. Zy had
geen keus. En ziedaar, die vriendin was zóó hartelyk, zóó hartelyk... dat de arme
e

zwerfster op haar 47 jaar, na veel lyden en groote behoefte hebbende aan wat
rust, haar leertyd moest beginnen als opzigtster in eene kostschool waar men een
zeer slaafse dienst van 14 uren daags betaalde met 40 franken in de maand. Van
die 40 franken betaalt zy 35 frs. voor woning en onderhoud myner Nonni, welke zy
op die voorwaarde by zich houden kon. Myn kleine Max mag by die vriendin blyven.
Gy begrypt hoe gaarne ik myne vrouw van die kostschool, en myn zoontje van die
vriendin verlost zag. Dit wilde ik altyd, maar dringender dan vroeger is de
noodzakelykheid om aan dien toestand een eind te maken, daar myne vrouw sedert
2, 3 maanden zeer gevaarlyk ziek is, zoodat de vraag is of zy herstellen zal. Er was
dus haast by de zaak, en daarom
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was my het uitblyven van de Antwerpsche hulp zoo bitter, en ook dáárom zei ik dat
myne aandoeningen by het ontvangen der hulp van den heer Flemmich niet
onvermengd waren. Ik ben nu gered van den hongerdood die voor de deur stond,
en ik hoop nu de mogelykheid om te blyven leven te gebruiken tot het redden myner
vrouw (hoe, weet ik nog niet) maar redding zelf was er in de Antwerpse hulp niet!
En dat had ik gehoopt. (Gy begrypt dat ik alleen aan U schryf?)
Dat myne vrouw ginds, in stede van wat tot rust te komen eenen vermoeienden
en haar geheel ongewonen werkkring heeft moeten intreden, is in zooverre haar
eigen wil. Die vriendin beminde haar zóó, dat de man beweerde om harentwille
verwaarloosd te worden, en myne vrouw wilde geen aanleiding geven tot huiselyken
stryd. Dit belet niet, dat ik die vriendin een mal schepsel vind, daar zy zich had
moeten wachten voor de verantwoordelykheid myne vrouw en kinderen naar Italie
te lokken. Ik gis dat hare gastvryheid voortkwam uit de zucht om interessant te
schynen. Dat gebeurt meer. - En nu iets anders. Weet ge wel dat gy aan my, om
my en voor my veel uitgaven hebt gedaan? Beste kerel, 't is my zoo pynlyk.
Ik verlang er naar uw lieve vrouw een kus te geven, en zal 't doen zoodra ik haar
zie, of ge er by zyt of niet.
Dag, beste Kerel, ik groet U en haar zeer hartelyk. Ik zal nooit vergeten hoe gy
voor my geweest zyt. De geheele hartelykheid die ik te Antw. ondervond, schreef
ik altyd op uw rekening.
Adieu
Mult.
In de Holl. Kamers beraadslaagt men over de verhooging der tractementen van
Javaansche hoofden ‘omdat zij zoo roven, stelen en knevelen.’ Precies! Maar my
noemt men niet.Mogt het te pas komen dat er sprake is van myn ‘Onwel zyn’ dat is zoo! Ik word
zenuwachtig by 't schryven over myn toestand en dien myner vrouw. En toch moet
ik daarover schryven als ik den heer Flemmich antwoord. Ik moet nog een paar
dagen wachten. Men behoeft juist niet ziek te bed te liggen om onwel te zyn. Ik had
zoo gehoopt myne vrouw te verlossen en dat is mislukt. Dáárover ben ik onwel.
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[14 juni 1867
Brief van Multatuli aan Rooses]
14 juni 1867
Brief van Multatuli aan M. Rooses. Dubbel velletje postpapier, waarvan twee blz.
beschreven. (U.B. Gent; fotokopie M.M.)
prof. Heremans: Multatuli's kennismaking met deze liberale gentse hoogleraar
dagtekent van het Internationaal Congres in Amsterdam, eind september 1864. Zie
de brief van 5 juli 1867.
Den Heer M. Rooses
e

Secretaris der Commissie tot regeling van het 9 Ned. Lett.k. Congres te Gent
Mynheer!
De heer de Geyter heeft de goedheid gehad my inzage te geven van een door U
aan hem gerigten brief, waarin gy my de eer aandoet myne deelname aan het
Congres als gewenscht voortestellen. Van myn kant kan ik U verzekeren dat ik
gaarne de vergaderingen zou willen bywonen, al ware het dan ook - neen liefst:
zwygend. De hoofdzaak ware my het kennismaken met de Vlaamsche heeren.
Maar, maar... ik weet niet of ik zal kunnen. In allen geval ben ik zoo vry u te
verzoeken my een program te willen doen geworden. Dan zal ik later beoordeelen
of ik er gebruik van maken kan. Ik leef eigenlyk by den dag, en kan niet vooruit
bepalen, of ik de kosten der reize zal kunnen bestryden. Maar als ik eenigzins kan,
zal ik komen. Indien gy den heer prof. Heremans ontmoet, verzoek ik U hem myne
beleefde groete overtebrengen.
Na betuiging myner hoogachting, heb ik de eer te zyn
UWEdDienstvaardige dienaar
Douwes Dekker
Multatuli
Keulen 14 Juni 67.
Komödien strasse 14 B

[14 juni 1867
Brief van Tine aan Potgieter]
14 juni 1867
Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje postpapier, tot het midden van
blz. 4 beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
gelutteerd: gestreden, geworsteld.
Waarde Heer Potgieter!
Uwe hulp, is de beste medicijn, ik word veel beter, maar ik moet mij nog zeer in
acht nemen, de dokter heeft mij streng verboden nog
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niets te doen dat mij vermoeijen zou, U begrijpt dus hoe innig dankbaar ik was bij
t'ontvangen van de 100 francs in Junij. Zoo veel mogelijk doe ik alles om weer geheel
gezond te worden, t' bloed opgeven is nog niet geheel over, maar in veel minder
hoeveelheid enfin ik hoop op herstel, want anders zou de kwaal verergeren en ik
voel me oneindig beter; ook de krachten zijn veel bijgekomen, mogt ik t' geluk nog
eens smaken dat we weer zamen konden zijn Dekker is altijd zoo ongerust over
mij, hij zoude ons zoo vurig bij zich verlangen.
Waarde Heer Potgieter, ontvang mijn innigen hartelijken dank voor alles wat U
voor ons doet.
De brochure van den Heer Huët die U de vriendelijkheid hadt mij te zenden heb
ik met veel genoegen gelezen, en toch doet alles zeer, waarom dan zoo te moeten
lijden als toch ieder moet bekennen Multatuli een génie is.
Het moge uit mijn mond verwaand klinken, maar toch is het waar, dat het heilzaam
voor Dekker zoude zijn als we zamen konden zijn. ik had altijd veel invloed op hem,
ik voelde wanneer en wat ik zeggen moest om hem aan te moedigen of neêr te
zetten, het is hem tot grief zoo vèr van elkander verwijderd te zijn, en toch deed ik
die reis met een goed doel, ik had gedacht makkelijker te Milaan eene positie te
creëren. Mijne ongesteldheid is dan ook een waar ongeluk geweest, en als U wist
hoe ik gelutteerd heb met de ziekte ik wilde niet toegeven, tot dat ik niet meer kon.
Nu hoop ik werkelijk op een volkomen herstel, ik zal nu met geduld leven om te
genezen men raad mij aan naar buiten te gaan, maar al had ik t'geld, t' zou mij niet
helpen, als ik de kinderen niet bij me had. nog eerder zou ik vermoeijenis kunnen
verduren, dan angst en verlangen naar de kinderen, zij doen goed hun best, Nonnie
wordt een goed schoolliertje, zij spreken Italiaansch of ze altijd hier gewoond hadden.
Ik ben U zoo dankbaar, dat U zoo veel belang in ons stelt waarom ik dan ook zoo
vrij ben U op de hoogte te houden van mijne gezondheid.
Ik verzoek U mijne welgemeende groeten te doen aan diegenen die belang in
ons stellen en geloof mij met de meeste achting en vriendschap
E:H:Douwes Dekker
Milaan 14 Junij
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[17 juni 1867
Van den Rijn (XL)]
17 juni 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
140.

Van den Rijn, 14 Junij.
De Afgevaardigde Miquel heeft, gelijk thans bijna overal de gewoonte schijnt te
worden, aan zijne kiezers rekenschap gedaan van de wijze, waarop hij gemeend
heeft, zijn mandaat als lid van den Rijksdag te moeten vervullen. Hij zeide o.a. het
volgende: ‘Denken wij nog eenmaal terug aan den vorigen toestand onder het
Duitsch-Verbond! Eene gemeenschappelijke wetgeving bestond niet; ieder land
had zijne eigene instellingen, die meermalen regtstreeks indruischten tegen de
wetten van een naburigen Staat. Indien nu en dan, - zoo als bij wissel- en
handelsregt, - eene soort van overeenstemming was tot stand gebragt, geschiedde
dit altijd ten koste der vrijheid van de Lands-vertegenwoordiging, dewijl deze in
zoodanig geval slechts te kiezen had tusschen het geheel verwerpen van de
verkregen eenheid, en het onvoorwaardelijk aannemen der nieuwe regeling. Eene
gemeenschappelijke politiek omtrent handels- en grensregten ontbrak geheel. Het
dusgenaamde Zollverein was een tijdelijk (hier en daar slechts voor twaalf jaren)
gesloten verbond, waaruit elke Staat zich naar willekeur kon terugtrekken. De
besluiten der Tol-vereeniging hadden geene verbindende kracht voor de minderheid:
de kleinste Staat kon elke ontwikkeling, allen vooruitgang belemmeren. Alleen bij
het ten einde loopen der verdragen kon nu en dan eene kleine verbetering worden
ingevoerd, waartoe dan, in geval van onwilligheid, Pruissen gewoonlijk moest dreigen
met de ontbinding van de geheele Vereeniging. Het volk, of zijne Vertegenwoordigers,
had op de handelspolitiek niet den minsten invloed; deze werd geheel en al geleid
door de Regeringen. Nu, daarentegen, is de beslissing over grenstollen en
staatkundige handelsbelangen onderworpen aan de wetgeving van het Verbond,
en die aangelegenheden kunnen zich voortaan gunstig ontwikkelen, daar de
zamenwerking eenen geregelden vooruitgang mogelijk maakt. Zonder toestemming
des Parlements kan niets veranderd worden; met die toestemming, alles.
Spoorwegen en posterijen hingen vroeger af van de willekeur der Regeringen, ook
van den kleinsten Staat, en het geringste Vorstendom had het in zijne magt,
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elke verbetering ten algemeenen nutte tegentehouden. Het is inderdaad een blijk
van de gezonde, krachtige kern des duitschen volks, dat het, in weerwil van zulke
belemmeringen, zich aan den vorigen toestand heeft weten te ontworstelen, en dit
is tevens een waarborg voor de toekomst. Vroeger werd elk Duitscher in elken
naburigen duitschen Staat als een vreemdeling beschouwd, en niet beter behandeld
dan een Franschman of een Rus. Indien hij arm was, werd hij over de grenzen
gejaagd; wie niet voldaan had aan zijne militaire verpligtingen, kon zijn land niet
verlaten, al bood dat land hem dan ook geen middel van bestaan; zijn gaan, zijn
komen, zijne nederzetting, - alles gaf aanleiding tot de kleingeestigste plagerijen.
Thans hebben wij onschatbare bepalingen van duitsch staatsburgerregt, en ieder
onderdaan van eenen noordduitschen Staat wordt in elken Staat van het nieuwe
Verbond met den landzaat gelijkgesteld. Vroeger had iedere Regering eigene
gezanten en consuls, waarvan de eersten gewoonlijk geene andere bezigheid
hadden, dan het overbrieven van hofnieuws. Indien een Engelschman, een Rus,
een Franschman op vreemd gebied onregt werd aangedaan, wist hij, dat een magtig
Rijk achter hem stond, om hem te beschermen; maar welken invloed had een gezant
of consul van Hannover, van Oldenburg? Dit veroorzaakte in het buitenland
geringschatting onzer nationaliteit, ja leidde vaak tot mishandeling van onze
landgenooten. Thans hebben wij consuls van het Noordduitsch-Verbond; wij hebben
eene vloot, die eerlang met de beste der wereld zal kunnen wedijveren; onze
broeders in het buitenland zullen geacht en ontzien worden, als nooit te voren. En
dan ons leger! Ieder Staatje had zijne eigene troepen; zijn bijzonder
exercitie-reglement; zijn eigen wapen-kaliber; zijne eigene overleveringen; zijne
eigene, veelal onvoldoende leiding. Wat was daarvan het gevolg? Let op de
zuid-duitsche legers van het jaar 1866. Dappere manschappen; dappere officieren;
geld in overvloed, - en toch: 40,000 Pruissen hebben geheel Zuid-Duitschland
overhoop geworpen; Beijeren, Wurtemberg, Hessen, Nassau, Saksen, alles! Wat
was daarvan de oorzaak? Verbrokkeling van gezag; gebrek aan eenheid. Nu hebben
wij één leger, onder ééne leiding, voorzien van gelijke wapenen, geoefend op
dezelfde wijze. Hoe geheel anders kunnen wij ons thans plaatsen tegenover het
buitenland! Zouden wij vroeger ons niet magteloos hebben gevoeld, indien Frankrijk
eene dreigende houding had aan-

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

280
genomen? Thans zien wij, op eigene kracht vertrouwend, rustig de toekomst
tegemoet.’ - De spreker verklaarde ten slotte, dat, volgens hem, de vereeniging van
geheel Duitschland, ‘onder den schepter van het doorluchtig geslacht der
Hohenzollern’, weldra de kroon op het werk zetten zou.
- Men schrijft uit Dusseldorp, dat de heer Groote voorloopig afscheid neemt van
zijne kiezers en van zijne parlementaire werkzaamheden, ‘omdat het aannemen
van de Constitutie des Noord-duitschen-Verbonds door de pruissische
Volksvertegenwoordiging eene zoodanige verandering teweegbrengt in de
grondwettige verhoudingen, dat het hem onmogelijk is, voortaan zijn mandaat naar
behooren te vervullen.’ De heer Groote heeft beloofd, de redenen, welke hem tot
dat besluit geleid hebben, nader te zullen uiteenzetten in een vlugschrift, dat weldra
verschijnen zal.
- In het Thuringsche verheugt men zich over den geringen voortgang der in die
streken onlangs uitgebroken veepest, en schrijft men de snelle beteugeling der
ziekte hoofdzakelijk toe aan de krachtdadige maatregelen tot afsluiting, die op
pruissisch gezag alom genomen en doorgezet waren. ‘Bij de boven alle beschrijving
bonte verwarring der grenzen van al die kleine Staten en heerlijkheden (Meiningen,
Eisenach, Schmalkalden enz.), en bij de vaak bespottelijke ijverzucht op
souvereiniteitsregten, zou (volgens een correspondent uit die oorden) zonder
Pruissen's overwigt het handhaven van militaire cordons eene onmogelijkheid
geweest zijn.’ De correspondent voegt daarbij, dat thans de ziekte sterk aan het
afnemen is, en weldra geheel verdwenen zal zijn.
- Er hebben wijzigingen plaats gevonden in de statuten der pruissische
universiteiten, ten aanzien der taal, waarin sommige onderwerpen voortaan zullen
worden behandeld. De candidaten in de medicijnen zullen hunne inaugurele
proefschriften in het Duitsch mogen schrijven, en de disputatien, die het doctoreren
voorafgaan, zullen insgelijks in het Duitsch gevoerd mogen worden. Ook zal die
vergunning worden toegepast op het uitschrijven van prijsvragen door de faculteiten,
die daartoe bijzonder verlof hebben aangevraagd. De academie van Koningsbergen
is daarmede voorgegaan; die van Breslau en van Bonn zijn gevolgd. Op
laatstgenoemde universiteit blijft het Latijn behouden voor de behandeling der
klassieke oudheid, voor de theologie en voor de regtsgeleerdheid. Voor de
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overige vakken is vergunning tot het gebruik der duitsche taal verleend. Het blijft
echter nog de vraag, of de geneeskundige en philosofische faculteiten van dat verlof
gebruik zullen maken.
- De onderhandelingen van het hertogelijke Huis van Nassau met de pruissische
Regering, over de liquidatie der domeinen, schijnen niet bijzonder gunstig te staan.
Men meldt althans uit Wiesbaden, dat Prins Nicolaus en des Hertogs
vertegenwoordiger, de heer Heemskerk, voorloopig onverrigter zake aldaar uit Berlijn
zijn teruggekomen. De Hertog zelf bevindt zich, volgens een berigt uit Zwitserland,
sedert eenige dagen te Interlaken, waar hij, naar men verneemt, geruimen tijd
vertoeven zal.
Als eene bijdrage tot de zonderlinge voorvallen, waartoe de toestand in het
Nassausche aanleiding geeft, wordt uit Wiesbaden het volgende geschreven: ‘De
heer von Holbach, directeur van een verbeteringsgesticht en ijverig aanhanger van
de verdreven hertogelijke familie, werd dezer dagen door de Regering verplaatst.
Hoogstwaarschijnlijk, omdat hij met die verplaatsing niet tevreden was, vroeg hij
een verlof van veertien dagen, tot het doen eener reis; waarop men hem te kennen
gaf, dat hij het doel en de beweegredenen van die reis behoorde optegeven. Daarop
o

antwoordde de heer v. Holbach: 1 dat hij naar Rumpenheim wilde gaan, om aldaar
o

bij Z.H. den Hertog Adolf zijne opwachting te maken; 2 dat hij zich te Frankfort een
o

hondje wilde koopen; 3 dat hij zich in die stad een goedkoopen rok wilde
aanschaffen om daarmede den (pruissischen) regerings-commissaris von Diest,
dien hij nog niet ontmoet had, een bezoek te brengen, enz. Tot overmaat van
bespotting, voegde de heer von Holbach bij het officiële stuk, waarin hij op die wijze
de pruissische autoriteit hoonde, een post-scriptum, waarin hij mededeelde, dat het
derde, als oorzaak zijner reis opgegeven punt was komen te vervallen, “dewijl hij
een ouden rok had gevonden, die voor het doel goed genoeg was.” Hij is daarop
(men zegt niet, in welke termen) beboet, en uitgenoodigd, terstond naar de plaats
zijner bestemming, Insterburg, op reis te gaan. Men beweert echter, dat hij
voornemens is, zijn ontslag te vragen; hetgeen hem te gemakkelijker zal vallen,
daar hij, naar men zegt, verzekerd is van eene aanstelling als onder-directeur der
domeinen, zoodra die domeinen ter beschikking zullen komen van den gewezen
Hertog. In dat geval zou de heer Heemskerk benoemd worden tot president, en de
heer Werren tot directeur der administratie van die goederen.’
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- In de Darmstadtsche Tweede Kamer is de militaire conventie met Pruissen
aangenomen met 31, en het of- en defensief verbond met 36 van 40 stemmen. Ook
is het voorstel doorgegaan van den Afgevaardigde Löw, tot invoering van de
pruissische pensioenwet. Voor het aanschaffen van naaldgeweren zijn 367,000 fl.
toegestaan.
- Uit Berlijn wordt gemeld, dat zekere luitenant von Schlewe een schoenmaker,
ten wiens huize hij kamers bewoonde, heeft doodgeschoten, en wel, omdat die
schoenmaker hem beletten wilde, eene ongehuwde vrouw bij zich te ontvangen.
De politie had moeite, den dader te beschermen tegen de woede des volks. Ofschoon
het feit terstond ruchtbaar was en aan de militaire autoriteit werd medegedeeld,
verliepen er vier uren tusschen de daad en de arrestatie. Een Mainzer blad, dat
berigt mededeelende, zegt, dat de heer von Schlewe wel zeer goed geweest is, zoo
lang te wachten, en raadt ieder, die moord of doodslag plegen wil, aan, zich vooraf
de pruissische épauletten te verwerven. De behandeling der zaak van den jongen
graaf von Eulenburg, die den Straatsburger kok Ott vermoordde, komt daarbij weder
levendig in herinnering.

[21 juni 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
21 juni 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
Het verdere deel van deze brief is niet teruggevonden.
De Omboniers: het echtpaar Omboni maakte een reis door België en Nederland
en deed ook Keulen aan.
Juvenalis: latijns satirendichter (ong. 60-140 v. C.), van wie de uitspraak is: facit
indignatio verbum, verontwaardiging maakt welsprekend.
partant: bijgevolg.
Eerlijke wenschen: de door prof. Van Vloten uitgesproken rectorale redevoering
veroorzaakte een heftig conflict met de curatoren van het Athenaeum en de leden
van de deventer gemeenteraad; de rede verscheen in maart als brochure: Eerlijke
wenschen omtrent het hooger en middelbaar onderwijs, Nederlandsche volkszin
en maatschappelijke oprechtheid.
Keulen 21 Juni 1867
Waarde Heer Huet, Dank voor uw lieven brief en de f 25. Ja, de Omboniers zyn
te Brussel, of reeds daar geweest. Ze hebben my bezocht, en myn stemming niet
verbeterd. Het is hard voor my,
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door anderen en vreemden, want dat zyn ze my - tyding van de mynen te moeten
ontvangen. Ook neem ik 't Mevr. Omboni kwalyk dat ze, met goeden wil misschien,
maar - Hoe 't zy myn vrouw en kinderen zyn verder van my dan ooit. En de kans
om hen terugtekrygen wordt hoe langer hoe kleiner. Myn toestand is boven
beschryving pynlyk.
Mogt me iemand vragen wat ik doe? Ik lyd. Voilà!
Om door arbeid verandering te brengen in die onnatuurlyke scheiding van de
mynen, zou ik ander werk moeten kunnen uitvinden dan 't geven van gedachten of
meeningen aan Nederl. lezers. Ik weet by ondervinding dat Juvenalis gelyk heeft
met z'n ‘indignatio’ als ingeefster - maar Juvenalis had er by kunnen zeggen dat die
verontwaardiging het doel voorby - en tot walging kan overgaan. Dan smoort ze de
uiting, dan maakt ze stom.
Het lezen der uittreksels van 't verhandelde in de 2e kamer maakt my misselyk.
Gy die (vous deuxième, want ik hoor dat ook Prof vV. my onlangs genoemd heeft)
gy die den moed hadt regtvaardig te zyn en Havelaar in verband te brengen met
de tractements verhooging der inl. Hoofden, gy zult begrypen hoe gespannen ik by
de behandeling dier zaak wachtte op eene aanhaling, eene zinsnede, een woord,
een wenk waaruit bleek dat men zich myner herinnerde. Niets! 't Moet inspanning
gekost hebben, dunkt me. Ik heb er een oogenblik aan gedacht iets te schryven
aan den minister, aan de kamers, aan 't publiek - maar och, ik heb al zooveel
geschreven. Ik ben er misselyk van.
Dit is weer zeker dat er in de geheele 2e Kamer geen enkel eerlyk man zitting
heeft. Want het myden van de eenige ware hoofdzaak kan geen toeval zyn. Ik mag
veronderstellen dat myne geschiedenis bekend is, en dan is het tevens bekend dat
de uitzuigery van den inlander voorvloeit uit misbruik, uit verkrachten van de wet uit
misdadig door de vingers zien, en niet uit de wetten of bepalingen zelf. Ik heb daarvan
een schelklinkend sein gegeven. Wie beweert dat sein niet gehoord, niet verstaan
niet begrepen te hebben, liegt. Kan het toeval zyn dat niemand in de kamer op het
denkbeeld kwam te vragen: Of voortaan de bepalingen zouden worden gehandhaafd?
Door welke middelen dat zou geschieden? Of de gewestelyke bestuurders zouden
worden gesteund in 't regt doen?
En zonder dit, is alle wettenmakery ydel. Er staan van oudsher
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schoone bepalingen in 't Indisch staatsblad, en 't kultuurstelsel zou zoo slecht niet
wezen als 't behoorlyk gehandhaafd werd. Al wat men dat stelsel aanwryft, is
afwyking van het stelsel. Van den Bosch heeft uitdrukkelyk voorgeschreven den
geringen man te beschermen, zyne klagten aantehooren.
Die tractementsverhooging der hoofden is, met het oog op 't doel, bespottelyk.
Ze kunnen 't er niet voor doen. Maar al ware er evenredigheid tusschen de
schadeloosstelling voor knevelary en wat de Hoofden daarover zouden moeten
opgeven, wie zal de zoo goedkoop gekochte eerlykheid controleren? De ambtenaren.
Ja, zy! 't staat in hunne instructie. Ook stond het in myn instructie. Ik deed het, en
lyd gebrek, t Is zeer aanmoedigend. 't Zou een groote held zyn die 't my nu nadeed.
Geen enkel eerlyk man in de Kamer. O, ik kon wat sommigen aangaat, meer
bepaald spreken, en zelfs de gissing wegnemen, dat ik onderscheid maakte tussen
politieke en andere eerlykheid, (wat ik niet doe) door bijv. vander Hucht zeer
personeel een schelm te noemen, maar dit behoeft niet. De politike valscheid is my
ruim voldoende. Kan het toeval zyn, onachtzaamheid, slordigheid, dat Stieltjes die
in een zyner stukken, voor hy lid van de kamer was, verklaarde dat ik de kwestie
van Vryarbeid volkomen juist had beoordeeld, my niet noemde by de behandeling
dier zaken? By zooveel stryd, by zooveel verwarring van begrippen, was 't toch de
moeite waard, dunkt me te wyzen op een geschrift dat die (zoogenaamde) kwestie
tot klaarheid had gebragt. (Ik meen dat zyn termen waren: ‘dat er na myne
uiteenzetting daaromtrent, geen twyfel of stryd daarom meer zyn kon’, of zoo iets.
Ook Sloet heeft particulier geschreven: dat ik de waarheid had gezegd.)
Kan dat zwygen toeval zyn? En is 't dan niet om bitter te worden? Nu, dat ware
niets, indien die bitterheid lust en kracht tot stryd gaf, maar ik ben over 't bittere
heen, misselyk, partant: onbekwaam. Ik zou niets kunnen dan schelden. Toch was
ik zacht, vroeger.
Neen, neen, uwe (geheel onnoodige) verdediging van de wyze waarop gy critiseert,
is waarlyk niet sophistisch. Verander, om sHemels wil niets. Maar dat zoudt ge ook
niet kunnen. Gedurig denk ik, by 't lezen uwer vonnissen, ‘hoe leest men dat?’ Ik
stel me allerlei lezers voor, en heb geen begrip van den indruk. Want, òf ze begrypen
het, en dan moeten er veel altaren worden omgegooid, òf ze
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begrypen het niet en dan moeten zy u voor een monster houden wien niets heilig
is. Maar dat dilemma van de twee of's deugt niet. Velen, de meesten, ja misschien
allen besparen zich de keuze tussen begrypen en niet begrypen, en loopen er over
heen. Te Amboina (in veel opzigten een zeer interessant oord) was een oude
ouwerwetse Hollandsche koopvaardykapitein. Iemand vraagde hem: Wel, kapitein,
wat zeg je van Ambon?
- Hm... ja... zoo... wat zal ik u zeggen... t Is een eiland. (letterlyk.) Nu zoo zal 't
met uw kritiek ook gaan. Wel wat zegje van dat stuk van Huet.
- Hm, ja... zoo... 't Is een recensie.En voor zulke menschen spreidde Ambon zyn heerlyke baai ten toon, zyn
nageltuinen, zijn interessante bevolking, zyn sagopalmen, zyn herinneringen van
de ‘edele’ O-I-Compagnie. - en gy, uwe schoone stukken. 't Is waarlyk verdrietig.Uit de zaak van v.Vl. kan ik niet regt wys worden. Toen ik het eerst (in den haarl.)
daarvan iets las, schreef ik hem terstond. Ik voelde lust my daarmede te bemoeien,
En hy zond me zyn ‘Eerlyke wenschen.’ Nu, die bevielen my niet. Dit zou my evenwel
geen

[22 juni 1867
Van den Rijn (XLI)]
22 juni 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
145.
Echternach: luxemburgs stadje met een door Willibrord omstreeks 700 gesticht
benedictijnerklooster, waar hij in november 739 overleed en begraven werd. Ter
ere van deze heilige vindt ieder jaar op pinksterdinsdag onder leiding van de bisschop
van Luxemburg de zg. springprocessie plaats, dansende van de rivier de Sauer
naar de basiliek.
von Scheve: zie Van den Rijn d.d. 17 juni 1867, slot.

Van den Rijn, 20 Junij.
Men schrijft uit Thuringen: ‘Veel opgang maakt tegenwoordig een te Leipzig
verschenen vlugschrift: “Wat zal er geschieden met het Hertogdom Koburg?” De
ongenoemde schrijver, die met den toestand van dien kleinen Staat naauwkeurig
bekend schijnt te zijn, bewijst met cijfers en statistieke tabellen, dat Koburg, als
afzonderlijk Hertogdom blijvende bestaan, ook met den besten wil, en met tot op
de grenzen van het mogelijke verhoogde belastingen, niet in staat zal
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zijn, te voldoen aan de financiële eischen van het Noordduitsch-Verbond. De
schrijver, overigens bewerende, geenszins een aanhanger te zijn van alle pruissische
instellingen, ziet alleen heil in annexatie. Eene vereeniging met Gotha, reeds door
de geografische ligging onuitvoerbaar, zou de inlijving in Pruissen eenige jaren
kunnen doen uitstellen, doch die geenszins kunnen voorkomen. En (dus redeneert
de schrijver ten slotte) dit is tevens met andere kleine thuringsche Staten het geval.
Het zal hun weldra onmogelijk zijn, bij het kostbare der deelneming aan het
Noordduitsch-Verbond, te gelijker tijd de zware uitgaven voor eene eigene Regering
te bestrijden.’
- Te Frankfort blijft men hopen, dat de toegezegde invoering van het thaler-systeem
voor die stad moge worden uitgesteld, en betwijfelt men het zelfs, of de geheele
maatregel voortgang hebben zal vóór den afloop van het Munt-congres te Parijs,
dewijl misschien uit het daarop verhandelde nieuwe veranderingen zouden
voortvloeijen. Men houdt het echter voor zeker, dat de zuidduitsche gulden zich
tegen een stelsel met hooger eenheid niet zal kunnen staande houden.
- Het programma der nationaal-liberale partij wordt door alle dagbladen ijverig
besproken. Enkele noemen het een verstandig medegaan met den geest des tijds;
andere brandmerken de rigting, die de heeren Twesten, Bennigsen, Lasker, Oettker
c.s. genomen hebben, als een lafhartig en belangzuchtig verraad van de liberale
zaak. ‘Reeds de aanhef van uw manifest (aldus spreekt een Mainzer blad) is eene
leugen. Hoe? gij zegt, dat de pruissische Regering in 1866, toen het oude Verbond
verbroken was, het voornemen te kennen gaf om de duitsche eenheid op vasteren
grondslag te herstellen, en dat het dus de pligt der liberalen was, daartoe
medetewerken! Zoo vele woorden, zoo vele onwaarheden. Wij trekken voor het
oude Rijksverbond geene partij, maar dulden niet, dat het verbreken daarvan wordt
voorgesteld als een toevalligheid, als een ongeluk, dat Pruissen betreurde, en dat
Pruissen herstellen zou. De verbreker van dat Duitsch-Verbond is Pruissen zelf.
Uwe redenering doet denken aan den valschen vriend, die eerst zijnen reisgenoot
aanvalt en uitplundert, om daarna, hem bijstaande in zijnen nood, roem te behalen
als wondheeler en menschenvriend. Niet tot herstel der duitsche eenheid nam
Pruissen de wapenen op: wrok tegen Oostenrijk was de oorzaak. Zonderlinge
eenheid, voorwaar, die hare uitdrukking
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vindt in het Prager vredestractaat, waarin uitdrukkelijk wordt bedongen, dat
Oostenrijksch-Duitschland voortaan geen Duitschland meer wezen zal, en de
Zuid-Staten slechts half, of te naauwernood! Zulke eenheid wordt beoogd door elken
woesteling, die, om vrede te hebben op zijne wijze, zijne huisgenooten het venster
uitwerpt. En beweert gij verder, dat het de pligt der liberalen was, daartoe
medetewerken? Dan moeten wij u, liberalen, zeggen, dat gij uwen pligt al zeer slecht
hebt vervuld, want uwe medewerking openbaarde zich eerst nà Königgrätz. Vóór
dien tijd immers waart gij, en niet de ongelukkige Benedek, of de onbekwame
vorstelijke aanvoerders der Bonds-troepen, Bismarck's ijverigste tegenstanders. Gij
schijnt eerst tot helder besef van uwen zoogenaamden pligt gekomen te zijn, toen
die erkentenis kon zamengaan met het deelnemen aan de behaalde overwinningen.
De overwonnen Oostenrijkers, Hessen en Hannoveranen hebben bloed en geld
geofferd; doch waarmede hebt gijlieden uwe nederlaag behaald? En vooral, welk
regt hebt gij om die nederlaag te doen voorkomen als eene overwinning? Niet door
of met u, maar tegen u, en ondanks uw verzet, is Pruissen groot geworden; en nu
daarlatende, of die grootheid Duitschland zal baten, zekerlijk komt noch de eer van
het welslagen, noch de schande van het tegendeel op uwe rekening, al zoudt gij
dan ook, in het laatstbedoelde geval, een nieuw programma schrijven, om te
betoogen, dat het tegenwoordige verkeerd begrepen is, en dat nooit eenige zaak
u nader aan het hart lag dan het herstellen der verjaagde Vorsten. Wij, voor ons,
trekken noch voor de Grieken, noch voor Troje partij, maar wenschen, dat Trojanen
en Grieken partijtrekken voor de waarheid, en sluiten met het woord van Göthe:
‘Wat gij, heeren liberalen, gelieft te noemen medegaan met den geest des tijds, is
doodeenvoudig medegaan met uwen eigen geest, die zich liever aan den kant der
triumfen dan aan de zijde van den tegenspoed schaart.’
- Men schrijft uit Berlijn: ‘Bij de aanstaande zitting der pruissische Kamer zullen
twee politieke fractien geheel verdwenen zijn: het katholieke centrum en de
oud-liberalen. De laatsten zullen zich aan de nationaal-liberalen aansluiten. Een
groot gedeelte der katholieken zal opgaan in de vooruitgangspartij. Het verdwijnen
van de eigenlijk gezegde katholieke partij beschouwt men als een voordeel voor
het parlementaire leven. Ook het linker-centrum zal zich waarschijnlijk
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oplossen in de twee fractien der liberalen. De nationalen, - thans tegenover de
vooruitgangs-liberalen de minderheid uitmakende, - verwachten versterking van de
verkiezingen in de nieuwe provincien, voornamelijk uit Hessen en Nassau. De
staatkundige partijen zullen dus voorloopig kunnen worden verdeeld in de volgende
rigtingen: de vooruitgangspartij of linkerzijde, de nationaal-liberalen, de vrije
conservativen en de zuiver-conservativen.’
- Er wordt verzekerd, dat de Koning van Pruissen tegen het begin der maand Julij
te Ems zal aankomen, om aldaar vier weken te vertoeven.
- Eene deputatie uit Oost-Friesland is bij den Koning ten gehoore toegelaten. In
het aangeboden adres wordt hulde gebragt aan de zegeningen, door die provincie
onder het bestuur der hannoversche Regering genoten; doch wordt tevens vreugde
betuigd, dat zij thans met Pruissen vereenigd is. De adressanten geven echter te
kennen, dat de bevolking ten harent zeer gehecht is aan oude instellingen, en
derhalve hoopt, dat vele eigenaardigheden en gebruiken ontzien zullen worden. De
Koning heeft betuigd, dat ‘zijne koninklijke gunst in de volste mate aan de provincie
zou ten deel vallen, en dat de gewestelijke instellingen en gebruiken zouden worden
geëerbiedigd, voor zoo ver dit overeentebrengen was met de algemeene inrigting
van den Staat en de grondbeginselen zijner regering.’
- Men schrijft uit Trier: ‘Dezer dagen had de groote spring-processie te Echternach
plaats. Reeds dagen te voren was het stadje, dat slechts 4000 inwoners telt, door
vreemdelingen uit Belgie, Luxemburg, Frankrijk en Duitschland overstroomd. Men
schat hun aantal op 20,000. Nadat het feest met eene veldpredikatie geopend was,
zette de stoet der springenden zich in beweging, en nam hij zijnen weg door de
stad, naar eene op eene hoogte liggende kerk. Meer dan 15,000 personen hebben
medegesprongen, zoodat de togt meer dan zes uren geduurd heeft. Het deelnemen
aan die processie vordert, bij zonnig weder, eene buitengewone inspanning, daar
ieder springer minstens 2000 sprongen te doen heeft, om van de plaats van vertrek
de kerk te bereiken. De meeste zijn genoodzaakt, nu en dan te rusten, en zich te
laven aan verkoelende dranken, gewoonlijk uit water en azijn bestaande.’
- De zaak van den luitenant von Scheve houdt de gemoederen van velen bezig,
en men is omtrent de ware toedragt in het onzekere.
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Doch juist die onzekerheid wekt hier en daar verbittering, vooral, dewijl weinig licht
te verwachten is van de regterlijke onderzoekingen, die geheim blijven. De verwanten
van von Scheve verspreiden allerlei geruchten, en nemen zelfs hunne toevlugt tot
advertentien in de couranten, waarin de daad wordt voorgesteld als te zijn geschied
tot zelfverdediging. De schoenmaker Seiffert zou aanvaller geweest zijn; deze, en
niet v. Scheve, had met een geladen pistool gedreigd, en wel uit wraakzucht over
eene door den luitenant geuite verdenking zijner eerlijkheid. Volgens anderen, zou
de schoenmaker Seiffert niet met een pistool, maar met een mes gedreigd hebben;
en daar dit laatste zou getuigd geworden zijn door den broeder van von Scheve,
het eerste door zijnen oom, maakt een Mainzer blad de opmerking, dat ‘het pistool
van den oom en het mes van den broeder elkander wederkeerig vernietigen, wijl
overmaat van gunstig getuigenis geen gunstige getuigenis is.’ Volgens de Tribune,
wordt de handeling van von Scheve door het officiers-corps goedgekeurd, en zou
hij slechts schuldig zijn aan eene ‘geringe overdrijving van het regt van
zelfverdediging.’ De Kölnische-Zeitung, een en ander mededeelende, en hevig
optredende tegen de pruissische militaire wetgeving, welke, volgens art. 61 der
Bonds-constitutie, voorloopig over het geheele Bondsgebied van toepassing verklaard
is, zegt, dat eene verandering ten dezen van hoog staatkundig belang zou wezen,
daar eene geheele of gedeeltelijke straffeloosheid van misdrijven, door officieren
gepleegd, of ook zelfs de geheimzinnige behandeling der daaruit voortvloeijende
regtsgedingen, geenszins geschikt is om de vijandige agitatie tegen Pruissen tot
zwijgen te brengen. ‘Wij, voor ons (zegt dat blad), zouden deze zaak regtstreeks
wenschen te onderwerpen aan het oordeel van graaf Bismarck; hij zal wel raad
weten tot herstel dier wederregtelijke verwarring van begrippen, welke een einde
behoort te nemen.’

[22 juni 1867
Brief van Rooses aan Multatuli]
22 juni 1867
Brief van M. Rooses aan Multatuli. Eigenhandig ontwerp in het minutenboek van
Rooses. (A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.)
In het minutenboek is deze brief, tezamen met enkele andere, ongedateerd
opgenomen tussen een van 17 juni en een van 21 juni. De juiste datum, althans
van de geposte brief, volgt uit Multatuli's antwoord van 5 juli 1867.
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Den heere Douwes Dekker.
Hooggeachte Heer.
In antwoord op uwen brief van ll. heb ik de eer U met dezen eenen
uitnoodigingsbrief te zenden waar bij in breede trekken de vraagpunten aangeduid
zijn welke de Ned. Congres voor doel hebben te bespreken.
Het was ons uiterst aangenaam te vernemen Dat Gij in gegeven omstandigheden
geneigd zoudt zijn uwe medewerking tot deze bijeenkomst te verleenen. Wees er
van overtuigd dat allen die U kennen, er zeer sterk aan houden U in hun midden te
ontvangen. Het getal uwer geestesvrienden is reeds zeer aanzienlijk, en grooter
nog zou het worden indien door uwe tegenwoordigheid hier de aandacht op uw
werken en streven geroepen werd. Uwe boeken zijn te weinig verspreid, ofschoon
diegene welke u lezen uw naam in hart en mond hebben. Niets ware meer geschikt
om den kring uwer lezers dat is uwer vrienden uit te breiden dan zelfs hier op te
treden. In antwerpen was dit reeds het geval in Gent zou zulks evenmin achterblijven.
De aandacht eens op u getrokken zou er zich zoo licht niet meer afwenden.
In ons midden is daarbij nog de wensch uitgedrukt U hier vóór het Congres eens
als afzonderlijke spreker te zien optreden. Velen onzer waarbij de ondergeteekende
begaven zich reeds van hier naar Antwerpen om u te hooren en brachten van hunne
reis den wensch mede U ook in hun midden zien op te treden. Zoudt gij niet
ongenegen zijn die verlangen te bevredigen - Gij kunt bij ons op warmer sympathie
dan misschien wel in uw vaderland rekenen. Minder pruikerigheid naar lijf en geest
zult gij reeds in België waargenomen hebben, vrijere uiting van gedachte wordt hier
beter geduld en geschat dan wel ginds. Zoo gij hieraan eenig belang hecht, zoo gij
de warme sympathie, de onverdeelde belangstelling in uw denken en zeggen ook
met eenige weerliefde beloonen wilt, hoop ik dat Gij ons aanbod niet verwerpen
zult. Schrijf ons wanneer Gij u in ons midden begeven wilt, een paar dagen vóór
het Congres ware misschien de best geschikte tijd, schrijf ons of Gij verkiest zelf
uwe voorwaarden te stellen of wel dit punt aan ons goeddunken overlaat. Het
vaststellen van een minimum zou ons altijd hoogst aangenaam zijn. Laat ons, als
het u gevalt daarbij nu of later weten waarover gij spreken wilt, en geef tezelfdertijd
het onderwerp op dat Gij voornemens
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zijn zoudt in het Congres te behandelen. Zoo het van uwe goedheid geen inbreuk
maken ware zou ik u ook wel bij deze gelegenheid verzoeken mij een of twee uwer
portretten te laten geworden. Eene ijdele nieuwsgierigheid doet mij dit verzoeken
het zou mij en eenen mijner vrienden eveneens eenen uwer trouwe vereerders een
vereerend aandenken zijn van den man wiens geest voortdurend in ons midden
leeft.

[24 juni 1867
Brief van d'Ablaing aan Van Hall]
24 juni 1867
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan M.J. van Hall. (Kopieboek 3, blz.
95. M.M.)
Waarde Heer.
Ik kom f500.- te kort. Is er ook kans mij deze te bezorgen onder waarborg b.v.
van inliggende stukken, eene schuldbekentenis op 3/m of zoo iets.
Door ieder gedupeerd, heb ik mij vastgewerkt, en moet zoo gelukkig zijn een
commanditairen associé te vinden, of anders zal ik met verlies het een of ander,
b.v. de werken van Multatuli moeten tot geld maken om weder flot te raken.
Zie wat ge voor mij doen kunt. Ik ken ongelukkigerwijs niemand als u dien ik dit
vragen kan, zonder gevaar te loopen met praatjes afgewezen te worden, zoo als
de ondervinding mij geleerd heeft.
In afwachting van uw antwoord
De uwe.

[25 juni 1867
Brief van d'Ablaing aan Koorn]
25 juni 1867
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan P.J. Koorn. (Kopieboek 3, blz.
95-96. M.M.)
Waarde Heer.
Ik vroeg gisteren den Heer van Hall of hij ook kans zag mij voor 3/m tegen
onderpand b.v. van de eigendomsbewijzen van het kopijrecht der werken van
Multatuli, tegen genoegzaam depot van Exemplaren dier werken, tegen
schuldbekentenis of hoe ook, à 5% interest ter leen te bezorgen eene som van
f500.- die ik tot betaling van wissels te kort kom.
De Heer van Hall, die mij zelf niet helpen kan, raadde mij aan de vraag aan u te
richten.
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Sedert Dekker mij geforceerd heeft het eigendomsrecht zijner werken te koopen,
heb ik mij vastgewerkt. Ik ben thans in correspondentie met Noman over den verkoop
der werken van Multatuli om weder flot te worden, doch dit alles zou niet verhinderen
dat ik inmiddels mijn crediet zou verliezen als ik niet kon blijven voortgaan geregeld
aan mijne verplichtingen te voldoen.
Mocht het u eenigzins schikken mij te helpen, dan zult ge mij daarmede bijzonder
kunnen verplichten. Ge weet hoe ik leef om mijn crediet te bewaren, bij al de
tegenwerking, de afzetterijen enz. van vijanden, en zoogenaamde vrienden, die mij
getroffen hebben.
Een gunstig antwoord te gemoet ziende,
na beleefde groete
UWDw.

[28 juni 1867
Van den Rijn (XLII)]
28 juni 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 150.
Alphonse Karr: Jean-Baptiste-Alphonse Karr (geb. 1808 te Parijs), romanschrijver
en journalist, sinds 1839 oprichter-redacteur van het satirieke blad Les Guêpes.

Van den Rijn, 26 Junij.
De vroeger medegedeelde tijding, dat Koningin Maria van Hannover het slot
Marienburg verlaten zou, is gebleken, ongegrond te zijn. Men beweert nu integendeel,
dat haar door haren gemaal bevolen is, zoo lang mogelijk dat kasteel te blijven
bewonen. De Kölnische-Zeitung betreurt die ‘hardnekkigheid’, en zegt, dat het
kasteel Marienburg het middenpunt blijft van allerlei reactionaire bewegingen.
Anderen beweren, dat juist daardoor het bewaken en verijdelen der gesmede plannen
veel gemakkelijker wordt gemaakt dan het geval zou zijn, indien men minder zeker
wist, waarheen men de oogen te rigten had. Doch men begrijpt juist daarom niet
het doel, dat Koning George zich voorstelt, daar de kansen op een goeden uitslag
bij eene van den Marienburg uitgaande zamenzwering veel geringer zijn dan bij
elke andere onderneming. - Alle Rijnsche bladen nemen berigten op uit Arnhem,
volgens welke den aldaar verzamelden Hannoveranen was aangezegd, dat zij
binnen 2 of 3 weken Nederland moesten verlaten.
- Men schrijft uit Thuringen: ‘Van alle zijden wordt erkend, dat de
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verschillende thuringsche Staten zich genoodzaakt zullen zien tot het invoeren van
eene groote vereenvoudiging in vele takken van beheer; indien zij ten minste hun
afzonderlijk bestaan nog eenigen tijd wenschen te rekken. De hoven van appèl te
Eisenach en te Gotha zullen ineengesmolten moeten worden; hetgeen des te
noodiger is, daar thans sommige kleine plaatsen (zoo als Ruhla, met 5000 inwoners)
ten deele onder de regtsmagt van Gotha, ten deele onder die van Eisenach
ressorteren; waaruit zonderlinge verwikkelingen en groote verwarring ontstaan. Ook
in andere zaken is vereenvoudiging dringend noodig, daar de kosten der regtspleging
hoog zijn, vooral met het oog op de bijdragen aan het Noordduitsch-Verbond. Wel
zullen hier en daar eenige lokale belangen schade moeten lijden; maar het algemeen
belang moet voorgaan.’ - Een Mainzer blad vraagt, waarom al die gebreken der
kleine Staten eerst nu zoo helder aan den dag komen, en meent, dat de gegrondheid
der klagten niet zoo algemeen zou worden erkend, indien niet de pruissische invloed
alom werkzaam was om de gemoederen afkeerig te maken van het bestaande, en
hen voortebreiden op eene annexatie. ‘Er is in den laatsten tijd veel geschimpt op
de nadeelen van het klein-Statendom (aldus drukt zich een correspondent uit), en
er is veelal stof voorhanden om dat schimpen te illustreren met bijdragen uit de
scandaleuse kronijk der Hoven. Maar ook de medalje van het tegenovergestelde
systeem heeft hare keerzijde, en het zal de vraag zijn, of men op den duur zou
ingenomen blijven met de prefecten-huishouding, die een natuurlijk gevolg is van
centralisatie. Voor “Zijne Doorluchtigheid”, “Zijne Hoogheid” zal overal de “Excellentie”
der regerings-presidenten in de plaats treden, en (zoo als Alphonse Karr zich ergens
uitdrukt) bij elken regeringsvorm, van schakel tot schakel afdalende, komt men toch
altijd teregt bij “zekeren mijnheer.” Of nu die “mijnheer” is aangesteld door een
Berlijnschen minister, dan wel de neef en beschermeling is van eene nabijliggende
grootheid, komt eigenlijk op hetzelfde neder. Maar, zegt men, de hof-intrigues? Wij
antwoorden: en de kuiperijen in de ministeriële voorkamers? Maar, vervolgt men,
de invloed van gunstelingen van beiderlei geslacht, aan kleine Hoven? Wij vragen,
of die heeren en dames aan groote Hoven niet bekend zijn? De geschiedenis is
daar om te bewijzen van ja. Doch, gaat men voort, het hooger beroep op de centrale
magt? Nogmaals beantwoorden wij die vraag met eene wedervraag: of dit beroep
uit
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de verte meer regtszekerheid geeft, dan het nabijliggende lands- en familiebelang
van den Vorst? En, dit is gewis, bij afschaffing der misbruiken, welke de kleine
souvereiniteiten aankleven, doen wij tevens afstand van veel liefs en schoons in de
verhouding tusschen Vorst en volk. Wij erkennen, dat de aansluiting aan een grooten
Staat vele verkeerdheden zou kunnen wegnemen; maar daarvoor bekomen wij
eenen toestand in de plaats, die welligt uit een financieel oogpunt eene verbetering
zal zijn, doch die overigens in vele andere opzigten nadeelig werken zal. Wie den
maatschappelijken toestand uitsluitend bij thalers en groschen berekent, zal tevreden
zijn; maar de menschheid heeft ook andere behoeften.’
- Ten aanzien der liquidatie van de verschillen over de bezittingen der stad
Frankfort en het Rijk, verneemt men met zekerheid, dat de laatste voorslagen der
Regering door de vertegenwoordigers der stad niet aangenomen zijn. De gronden
dier weigering zijn uiteengezet in eene memorie, welke dezer dagen aan het
ministerie is aangeboden. Behalve velerlei bedenkingen van regtskundigen aard,
schijnen zoowel de leden van den Senaat, als van het Burger-comité huiverig te
zijn, door het aannemen der gestelde voorwaarden zoo diep integrijpen in de
verhoudingen en belangen der stad, als door de Regering verlangd wordt; te meer,
daar beide collegien zich niet als definitief benoemd en verkozen, maar slechts als
voorloopig, en dus tijdelijk, ingesteld beschouwen. ‘Het ligt in de rede (schrijft men),
dat die heeren de verantwoordelijkheid der toetreding liever niet op zich nemen, en
dat zij haar liever zouden zien nederkomen op de personen, die later, na het opheffen
van den voorloopigen toestand, met de behartiging van Frankforts belangen op den
duur belast zullen zijn.’
De Hertog van Nassau bevindt zich weder te Frankfort. Hij begeeft zich dikwijls
naar Rumpenheim.
De commissie voor het liquideren der eigendommen van het voormalige
Duitsch-Verbond heeft magtiging erlangd, tevens de vereffening te behandelen van
eenige geldelijke verwikkelingen met de orde der Heeren van Sint-Jan. Het schijnt,
dat die orde van eenige tot het Verbond behoord hebbende Staten, en tevens van
eenige gemediatiseerde Vorsten, gelden te vorderen heeft, als schadeloosstelling
voor goederen, die haar in 1801, 1804 en 1805 ontnomen zijn.
- Aan de Elberfelder-Zeitung wordt het volgende uit Berlijn ge-
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schreven: ‘De pijnlijke indruk, dien de verbanning der familien van uit Sleeswijk
geëmigreerde personen maakt, neemt toe. Zoo als te verwachten was, hebben de
deensche bladen die zaak tot een voorwerp gemaakt van de hevigste aanvallen,
en reeds is ons medegedeeld, dat ook de fransche pers zich zal beijveren, daaruit
wapenen te smeden voor den aanval. Aan onze vijanden bezuiden de Main en
beoosten den Rijn zal het jammergeschrei uit Sleeswijk welkom zijn. Indien men
geloof mag slaan aan opgaven, van deensche zijde afkomstig, bedraagt het getal
sleeswijksche emigranten 8000 personen, bijna uitsluitend mannen. Daaronder
bevinden zich 2000 gehuwden, wier vrouwen en kinderen, volgens het jongste
besluit des heeren von Zedlitz, zonder genade over de grenzen gejaagd worden.
Vele dier familien, van haren kostwinner beroofd, zouden tot last der gemeenten
gekomen zijn; een niet minder groot aantal harer, die in eenigzins gunstiger
omstandigheden verkeerden, vervallen thans tot armoede door het
verbannings-vonnis zelf. Met zekerheid is te voorzien, dat de strenge uitvoering van
het bedoelde besluit een overmaat van jammer en ellende na zich zal slepen, die
geenszins gunstig werken zal op de openbare meening in Europa. Het blijft de vraag,
of die verbanning van vrouwen en kinderen eene politieke noodzakelijkheid is? Wij
erkennen de regtvaardigheid van strenge maatregelen tegen de Sleeswijkers, die,
door het land te verlaten, zich onttrokken aan hunne militaire verpligtingen; doch
wij vinden geenen grond om de menschelijkheid uit het oog te verliezen jegens
vrouwen en kinderen.’
- Het pruissische Staatsblad van eergisteren publiceert het koninklijk patent,
betreffende de noordduitsche Bondsconstitutie. Daarbij wordt bepaald, dat deze
sten

voor den geheelen omvang der pruissische Monarchie, van den 1
jaars af, van kracht wezen zal.

Julij dezes

[1 juli 1867
Van Vloten krijgt ontslag als hoogleraar]
1 juli 1867
Op verzoek van Curatoren neemt de Gemeenteraad van Deventer eenstemmig
het besluit Dr. J. van Vloten ongevraagd ontslag te verlenen als hoogleraar aan het
Athenaeum Illustre. Zie voor de gehele gang van zaken: d.w.z. de rede van 16
februari, de publikatie daarvan als brochure, het uitdagende naschrift bij de tweede
druk, en de ‘achtergronden’, het artikel van J. van Kampen: Van Vloten en de
Gemeenteraad van Deventer, in: Verslagen en Mededelingen 89e stuk, 1974, van
de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (Zwolle
1975; blz. 81-112).
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[4 juli 1867
Van den Rijn (XLIII)]
4 juli 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
155.

Van den Rijn, 2 Julij.
Men schrijft uit Frankfort: ‘Het is te vreezen, dat de hier heerschende zeer
onaangename stemming over den loop der uiteenzetting van stads- en
lands-eigendom, nadrukkelijk werken zal op de aanstaande verkiezingen, en dat
die wrevel wel eens verder zou kunnen gaan, dan met het welbegrepen belang der
stad overeenkomt. Wij kunnen niet nalaten, het te betreuren, dat indertijd geen
gebruik is gemaakt van het voorstel om een lid van het stadsbestuur naar Berlijn te
delegeren; hetgeen hoogstwaarschijnlijk een gunstigen invloed zou hebben
uitgeoefend. - De Hertog van Nassau en zijne gemalin bezoeken gedurig onze stad.
- Op het door onzen Senaat aan het ministerie gedane voorstel omtrent het geslagt
en gemaal is afwijzend beschikt, en wel op grond, dat de invoering dier belasting
door den heer von Patow was voorgesteld ‘als in overeenstemming met de wenschen
en inzigten van bevoegde beoordeelaars onder de Frankforter burgers.’ De Regering
is van oordeel, dat de belasting op het geslagt en gemaal zich zeer gevoegelijk aan
den bestaanden accijns op meel, brood en vleesch aansluit, en dus voor de heffing
daarvan noch andere beambten, noch nieuwe localen noodig zijn. Bovendien (en
dit schijnt als hoofdmotief te worden aangevoerd) zullen de arme klassen, die tot
heden van directe stads- en staatsbelasting verschoond bleven, door den
voorgenomen maatregel ook voortaan tegen regtstreeksche bijdragen beschermd
blijven. Nog vele andere redenen worden door de Regering aangevoerd, die, volgens
sommigen, niet zeer duidelijk, en, volgens anderen, bepaald ongegrond zijn. De
hoofdzaak is, dat er eene wijde kloof bestaat tusschen de inzigten te Berlijn en de
neigingen der gewezen Vrije Stad; eene kloof, die niet te dempen is met
staathuishoudkundige redeneringen. De zorg van het pruissische ministerie voor
de arme klasse te Frankfort komt velen eenigszins ongepast voor, daar er toch
bewijzen zijn, dat men zich te Berlijn (getuige de oorlogscontributie) niet zoo bijzonder
over het wel of wee onzer stad bekommerd heeft.’
- Men verneemt, dat de heer von Forckenbeck te Koningsbergen
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eene rede tot zijne kiezers heeft gehouden, waarin de noodzakelijkheid van het
aannemen der Bondsconstitutie werd uiteengezet. Hij schilderde den invloed der
gebeurtenissen van 1866 op den toestand der partijen, en ging den loop der
onderhandelingen na, waaruit ten duidelijkste bleek, dat de liberalen, die vóór den
oorlog het ministerie op alle mogelijke wijzen hadden bemoeijelijkt, na den gunstigen
afloop van den krijg, niets beters konden doen dan de gevolgen daarvan door
toetreding tot den nieuwen stand van zaken gedeeltelijk voor hunne rekening nemen.
Volgens de (nationaal-liberale) Kölnische-Zeitung, behaalde de welsprekendheid
des heeren Forckenbeck, en de gegrondheid der motiven, welke hij ter verdediging
van de standpuntsverandering der liberalen aanvoerde, eene zóó schitterende
overwinning, dat de vergadering geheel overtuigd uiteenging, en dat niemand gevolg
gaf aan de uitnoodiging van den voorzitter om, desverkiezende, den redenaar
tegentespreken; en dit in weerwil van de zeer ongunstige stemming, waarmede de
heer Forckenbeck was ontvangen, en die zich dan ook meermalen door fluiten en
sissen had lucht gegeven. Zelfs de keuze van den voorzitter (den heer Dinter), die
doorgaat voor een tegenstander der Bondsconstitutie, bewees, dat de redenaar
zich op een ongunstig terrein bevond, en des te grooter (zegt de Kölnische-Zeitung)
was de zegepraal der begrippen van de nationaal-liberale partij.
- Aan de Kölnische-Zeitung wordt uit Berlijn geschreven: ‘In weerwil van de
verklaring van den nederlandschen minister van Justitie, dat het uit 8 officieren en
160 manschappen bestaande zoogenaamde Welfische-legioen uit Nederland zou
verdreven worden, en wel nadat die personen uitdrukkelijk hadden verklaard, zich
als een corps vrijwilligers tegen Pruissen te willen organiseren, verneemt men thans,
dat zij zich nog altijd in Nederland, en wel te Harderwijk, ophouden. Men zegt, dat
zij voldoende van geld voorzien zijn.’
- Uit eenige aan de Volksvertegenwoordigers van het Vorstendom Waldeck
overgelegde stukken blijkt de gegrondheid der vroegere mededeelingen omtrent
aan Pruissen gedane voorstellen tot inlijving van dien Staat. Sommige bepalingen,
volgens welken nog altijd aan den Vorst van Waldeck eenige inmenging bleef
toegestaan, zouden alleen hierom bij die voorloopige voorstellen zijn opgenomen,
‘omdat Pruissen, met het oog op het buitenland en Zuidduitschland, thans niet
formeel annexeren wil.’ De bedoelde aanbiedingen zijn
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evenwel noch aangenomen door Pruissen, noch goedgekeurd door de Waldecksche
Kamer. De afwijzing van de pruissische zijde schijnt evenwel gegrond te zijn op
eischen, die den Vorst en zijne familie betreffen, en waarvan niet wordt gesproken
in de aan de Vertegenwoordiging gedane mededeelingen. Reeds vroeger maakte
een Mainzer blad de opmerking, dat niet het bezit van Waldeck is afgewezen, maar
de voorwaarde, waarop de Vorst van dat land zich wilde laten mediatiseren. ‘Het
zou onvoordeelig zijn (aldus zegt die courant), bij dalende markt, duur te koopen;
en dat de kleine Staten à la baisse zijn, weet ieder. Waarom een hoogen, of zelfs
middelmatigen prijs te betalen voor iets, dat weldra om niet zal te verkrijgen zijn?
Indien de Vorst van Waldeck, en andere kleine Souvereinen, hunne zelfstandigheid
anders dan voor memorie op den staat hunner bezittingen brengen, noemen wij
hen slechte rekenaars.’ De toestand van het Vorstendom wordt voorts als zeer
ongunstig geschilderd. Er bestaat een jaarlijksch tekort van 88,000 th., op een budjet
van 270,000 th. De grondbezitters betalen, met inbegrip van gemeente- en
districtbelasting, ongeveer 30 pc. van hun inkomen. De kosten voor het aandeel in
de militaire uitgaven van het Noordduitsch-Verbond zijn 132,975 th. Waldeck heeft
59,143 inwoners.
- Men verneemt, dat de regerende Vorst van Schwartzburg-Rudolstadt, Frederik
sten

Gunther, op den 28
Junij te Rudolstadt overleden is. Hij was in 1793 geboren,
en regeerde sedert 6 November 1814.

[5 juli 1867
Brief van Multatuli aan Rooses]
5 juli 1867
Brief van Multatuli aan Max Rooses. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.)
22 Juni: aanvankelijk schreef Multatuli 22 Junij, maar de laatste letter veranderde
hij.
Keulen 5 Juli 1867
Zeer geachte Heer!
Onder dankzegging voor Uwen zoo verpligtenden brief van 22 Juni Daar hebt ge't! Veertig jaren lang schreef ik: JunIJ. Waarom? Wat doet er die
staart by? Wel, - wy willen die noodelooze staarten afsnyden, maar onwillekeurig
groeien ze weer aan, want... wy heb-
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ben schoolgegaan, en op die school onze taal verleerd, en zóó is letterkundige
onnatuur onze natuur geworden, dat we vaak meenen buitensporig te zyn, waar we
terugkeeren tot eenvoud. Deze parenthese hebt ge te danken (of te wyten) aan een
denkbeeld dat zich tussen regel 2 & 3 van dezen brief aan my opdeed, om op uwe
vraag: ‘waarover ik spreken zou op 't Congres?’ te antwoorden: ‘Over leugens in 't
spellen, of zoo iets.’ Maar ik antwoord dat niet, want eilieve: is 't volstrekt noodig
dat ik nu, begin Juli, verklaar welk onderwerp my op 19. 20. 21 Aug. bezielen zal?
Dat weet ik niet, en ik bewonder de lieden die dat wel weten. Is 't noodig, dan zal ik
U het onderwerp opgeven, maar - liever niet. En is 't bovendien noodig, dàt ik spreek
over 't geheel? Waarom? Er zal wysheid genoeg te koop zyn, en ik denk gedurig
aan het juiste woord van Prof: Heremans op 't internationaal Congres voor Sociale
wetenschappen: ‘'t Is hier een woordenkermis.’ Nog eens, is het dus volstrekt noodig,
dat ik my nu reeds doe inschryven als spreker? Zeker zou het een onderscheid
maken als ik, daar zynde, door het gehoorde my opgewekt voelde tot tegenspraak
of toelichting. Dat verwacht ik, en dan zou het zwygen my zelfs moeielyk vallen. Ik
zal gloed voelen, wanneer ik door woordenboekschryvers de taal, gansch het volk
dus, hoor behandelen als afhangende van een e of o meer of min, en stervend of
levend met een c.h.! Ja, dan wordt ik verdrietig, want niet in zulke ellendige, geheel
willekeurige, schoolmeestery ligt het belang der trompet van onze ziel. Ik vat het
woord taal hooger op, en voel me vernederd en gekrenkt in dien zin een heele of
halve collega van ‘letterkundigen’ te zyn. 't Is daarmeê als met de moraal. Men vindt
deugden uit, en beoefent die (negatief meestal, door onthouding van iets schadelyks)
om deugd d.i. positief, werkend goed zyn, te kunnen ontberen. Ik heb 't reeds elders
gezegd, Cicero weet niet wat Vossius een ablativus absolutus noemt, maar hy
donderde flink, zonder Vossius. Ik denk dat er in de instructie der Cherubim die
Adam uit het Paradys jaagden, wel taalfouten zullen geweest zyn.
Hoe dit zy ik wenschte my niet te verbinden tot spreken. Of althans niet over een
bepaald onderwerp. Is het echter noodig, wees dan zoo goed het my medetedeelen
dan zal ik iets opgeven.
En - eene spreekbeurt vooraf Ronduit gezegd zou ik, zonder dat, geen kans zien
Gent te bezoeken. Indien het U mogelyk is, my eene zoodanige conférence te
verschaffen, neem ik genoegen met de
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door U vasttestellen bepalingen, zoowel wat den dag betreft, als aangaande het
honorarium. Indien dit laatste de reiskosten dekt, ben ik meer dan tevreden. Te
Antwerpen heeft men my al te grootmoedig beloond. Begryp goed, dat ik op geene
betaling hoegenaamd zou aanspraak maken, als ik maar niet zoo arm was, dat ik
geen kans zou zien de reis te betalen. Wanneer dus dit doel bereikt wordt, ben ik
tevreden, en ik geef u plein pouvoir, onder belofte van approbatie, zooals de
notarissen zeggen.
Portretten? Helaas! Zeer gaarne zou ik aan uw verzoek voldoen, maar ze liggen
te Amsterdam onder beslag van een onheuschen schuldeischer. Ik ben daar
gevangen en effigie. Aangenaam is het niet. Mogt ik eenmaal slagen in 't los koopen,
waarop nog weinig kans is, dan zal ik my uw vereerend verzoek herinneren.
Ik moet nog verschooning vragen voor het uitstellen der beantwoording van Uwen
brief. De oorzaak is - verdriet. Ik leef van verdriet, naar 't schynt, want indrukken
van anderen aard heb ik weinig. De my te Antwerpen te beurt gevallen hartelyke
ontvangst (die ik grootendeels aan de Geyter meen te danken te hebben) was een
klein eilandje in den oceaan van myn zorgen. Nederland doodt my systematisch,
langzaam maar zeker. Het komt my dan ook, nu en dan voor, dat ik psychisch
achteruit ga. Eigenliefde en zucht tot zelfbehoud nopen my, wel is waar, dit weder
te ontkennen in andere oogenblikken, maar 't einde zal toch wezen dat ik bezwyk.
Myn ongeluk is in Holland geboren te zyn, het land waar slechts één gezag geldt,
één geloof, één god: geld! Zou het in elk land mogelyk geweest zyn, dat de Havelaar
niemand gebaat heeft, dan juist de soort lieden die in dien Havelaar worden
gehekeld? Indische fortuinmakers, uitzuigers van den Javaan, zyn en place, en
redeneren schaamteloos over ‘het tegengaan van misbruiken’ waaraan zy zelf hun
opkomst te danken hebben. 't Is de verkeerde wereld, en 't lykt er op alsof men
rykgeworden bordeelhouders tot opzigters over de zeden aanstelde. Herhaaldelyk
heb ik hierop gewezen, maar de commun accord houdt men zich of men my niet
leest, en men noemt my niet. - Wilt gy zoo goed zyn, my den dag optegeven waarop
ik ten uwent zal spreken? Nog eens ik neem genoegen met al wat gy bepaalt.
Na vriendelyke groete, en met hoogachting
geheel de uwe
Douwes Dekker
Komödienstrasse 14B.
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[6 juli 1867
Brief van Rooses aan De Geyter]
Waarschijnlijk 6 juli 1867
Brief van Max Rooses aan Julius de Geyter. Minutenboek van Max Rooses.
(A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.)
Aangezien deze tekst in het Minutenboek met een paar forse krassen is
doorgehaald, is de brief mogelijk nooit verzonden; de reden zal dan zijn dat Multatuli's
antwoord d.d. 5 juli nog juist op tijd binnenkwam.
den heere De Geyter Antwerpen Burchtplein
Geachte Heer,
Ik heb volgens uwen raad aan Multatuli geschreven en hem gesproken van eene
Conferencie en van het bijwonen van ons Congres. Dit nu reeds sedert ongeveer
eene maand. Nog geen antwoord heb ik verkregen. Ik heb nogthans niet verzuimd
sterk erop aan te dringen, en hem de voordeeligste voorwaarden aan te bieden.
Ik heb sedert dien vernomen door eenen onzer dat hij op eene lijst van passagiers
naar de Oost ook een naam van Douwes Dekker aangetroffen heeft. Zou hij dit zijn?
Anders versta ik er niets van. Hij had mij zelf geschreven in antwoord op den brief
hem door u gezonden, mij zijnen wensch uitgedrukt te komen en van zijne
bekrompene geldmiddelen gesproken. Zoo gij iets doen kunt, haast u dan de tijd is
daar waarop wij ons programma gaan vaststellen. Er is mij door den heer Vuylsteke
eenen brief overhandigd meldende dat de liberale Vlaamsche Bond het Congres
bijtreedt. Ik heb er dankbaar nota van genomen.
Aanvaard de verzekering mijner hoogachting

[10 juli 1867
Van den Rijn (XLIV)]
10 juli 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
160.

Van den Rijn, 6 Julij.
Alom werden dezer dagen de in het vorige jaar te Sadowa, Chlum en Königgratz
behaalde overwinningen, met feestelijkheden herdacht. De dagbladen zijn opgevuld
met beschouwingen over hetgeen sedert den oorlog, en als gevolg van den gunstigen
uitslag daarvan, is tot stand gebragt. Bijna overal evenwel schijnen de plaats gehad
hebbende veranderingen beschouwd te worden als voorboden van nog grootere
wijzigingen in den staatkundigen toestand.
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- Uit Hannover wordt gemeld, dat Koningin Marie een eigenhandigen brief van
Koning Wilhelm ontvangen zou hebben, waarin die Souverein de Vorstin uitnoodigt,
zich van hare geheele omgeving, met uitzondering van hare dochter, te ontdoen.
In plaats daarvan, zou zij alsdan slechts zulke personen bij zich mogen hebben als
haar door den Koning van Pruissen zouden worden aangewezen. In geval van
weigering, zou de Koningin Hannover moeten verlaten. Als oorzaak dezer vordering
wordt in dien brief opgegeven ‘de vijandelijke stemming tegen Pruissen van haren
gemaal,’ den onttroonden Koning George. Men beweert, dat de Koningin geweigerd
heeft, haar personeel te ontslaan, en dus eerlang zal vertrekken.
- Het bestuur der posterijen in het Hessische is met den eersten dezer op Pruissen
overgegaan. Wel bestaan er nog eenige punten van geschil, meest van financiëlen
aard, doch men heeft gemeend, de overname niet op de beslissing daarvan te
moeten laten wachten. - Ook in het Thuringsche (Meiningen, Gotha, Coburg, enz.)
is de Taxische administratie opgeheven. In correspondentien uit die streken wordt
dit beschouwd als eene nieuwe schrede tot de duitsche eenheid. ‘Vooral in Thuringen
(aldus schrijft men), waar niet minder dan acht kleine Staten zoo verward naast,
door en in elkander liggen, dat men bijna aan elke poststation van grondgebied
verandert, is een krachtig centraal beheer der posterij hoog noodig. En dit kan alleen
van Pruissen uitgaan. De meeste ambtenaren zijn òf in pruissische dienst
overgegaan, òf behoorlijk gepensioneerd.’ In hetzelfde berigt betuigt voorts de
correspondent, dat de heuschheid en de beschaving der Taxische beambten niets
te wenschen overlieten, en gunstig afstaken bij de ruwheid en de onwetendheid van
de pruissische ambtenaren.
- Uit Dusseldorp wordt geschreven, dat de heer Groote, Afgevaardigde in de
sten

pruissische Tweede Kamer, op den 1
dezer, den dag, waarop de noordduitsche
Constitutie voor de geheele Monarchie in werking treedt, zijn mandaat heeft
nedergelegd. Als redenen geeft hij op, dat het onmogelijk is, den nieuwen staat van
zaken in overeenstemming te brengen met de door de pruissische Grondwet
voorgeschreven verpligtingen.
- Vele couranten houden zich bezig met de vraag, of het wenschelijk zijn zou,
gevolg te geven aan het vroeger bestaande en nog niet opgegeven plan der
Regering, om de zegelbelasting op de dagbla-
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den in de nieuwe provincien intevoeren? Bijna algemeen is men van oordeel, dat
het beter zou zijn, die belasting in de oude provincien afteschaffen. Vooral in
Hannover ijvert men zeer tegen de invoering, en de redeneringen daaromtrent
worden door de pruissische bladen overgenomen en beaamd. De
Hann.-Allgemeine-Zeitung noemt de bedoelde belasting ‘eener beschaafde natie
onwaardig’, en beroept zich te dien aanzien op het gevoelen van den pruissischen
Afgevaardigde Michaëlis, die in de zitting van 13 December 1866 de Regering
uitnoodigde, eene wet ter afschaffing aan de Kamers voorteleggen; in welk voorstel
dat lid der Volksvertegenwoordiging door de meerderheid werd ondersteund. De
Regering, zonder juist daaraan gevolg te geven, heeft dan ook toen de invoering in
de nieuwe provincien uitgesteld, doch schijnt dezer dagen daarop te willen
terugkomen. De Kölnische-Zeitung protesteert tegen dat voornemen, ‘niet (aldus
drukt zij zich uit), omdat wij het bedrag van ongeveer 80,000 th., waarop de geheele
belasting voor de nieuwe provincien zou nederkomen, te drukkend vinden, maar
omdat de geheele zaak eene staatkundige fout van den eersten rang wezen zou.
En niet minder ernstig dan vroeger komen wij op tegen het voornemen der Regering,
nu er spraak is, de belasting te veranderen in eene zegelheffing op de advertentien.
Dit verandert den vorm alleen, geenszins de zaak, die, hoe men zich wende of
keere, onregtvaardig, nadeelig, onstaatkundig en ondankbaar is. Denkt men er wel
eens aan in de ministeriële bureaux, hoe veel inspanning, ijver, kennis, geduld en
kapitaal er noodig zijn om een dagblad te stichten en gaande te houden? En wat
nu Hannover aangaat: weet men niet, dat juist de dagblad-litteratuur voleindigen
en bevestigen moet wat het zwaard onvoltooid liet? Wanneer de Regering goed
onderrigt is van den heerschenden geest in die provincie, zal zij inzien, de
ondersteuning van de nationaal-liberale pers [tot die rigting behoort de Keulsche
courant] volstrekt noodig te hebben, om te bewerken, dat het nieuwe gebied niet
enkel door de kleur van schildwachtshuisjes en tolslagboomen, maar inderdaad
door de stemming der harten van de bewoners, tot Pruissen behoore. Het is te
hopen, dat de minister van Financien die zaak nog eens rijpelijk overwege.’

[22 juli 1867
Van den Rijn (XLV)]
22 juli 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
170.

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

304

Van den Rijn, 18 Julij.
Men schrijft uit Wiesbaden: ‘Volgens berigten uit de oostenrijksche badplaats
Grusenberg, heeft Hertog Adolf, bij gelegenheid van het afleggen der
geloofsbelijdenis door zijnen oudsten zoon, prachtige feesten gegeven, die door
vele leden van de hertogelijke familie, door het personeel van den hofstaat, en
tevens door eenige bekleeders van kerkelijke waardigheden uit de oude residentie
Biberich werden bijgewoond. De Hertog heeft bij die gelegenheid eenige grootkruisen
van de door hem gestichte Keizer-Adolfs-orde uitgedeeld.’ - De Kölnische-Zeitung
noemt dit zonderling, en wel te meer, omdat die gewezen Souverein sedert zijne
onttrooning zich van het verleenen van dergelijke gunstbewijzen zou onthouden
hebben. Dit wordt echter tegengesproken, op grond, dat o.a. de wurtembergsche
consul te Keulen, de heer Weegman, op 22 December 1866, tot ridder van de
bedoelde orde benoemd is.
- Bij voortduring geven de dagbladen de uitgebreide berigten omtrent de
geestvervoering, waarmede de Koning van Pruissen door de bevolking in het
Nassausche begroet wordt. Ook te Wiesbaden wordt Z.M. verwacht. De
pruissischgezinde bladen geven hoog op van al de verbeteringen, welke, vooral
met betrekking tot het jagtregt, voor de deur staan.
- Uit Kassel wordt geschreven: ‘Het lang gevreesde is eindelijk geschied. Graaf
Lippe (de minister van Justitie) heeft onze civile proces-orde “verbeterd.” Hoe het
met deze verbetering gesteld is, kan hieruit worden opgemaakt, dat wij thans in vele
opzigten zijn teruggevoerd tot vóór de proces-wetgeving van het
ministerie-Hassenpflug in 1834, en dat wij weder zijn gezegend met bepalingen,
die den oudsten onder ons als treurige herinneringen van den voortijd bekend waren,
en die door niemand goedgekeurd, noch zelfs begrepen worden. Het misnoegen
daarover is des te sterker, omdat deze willekeurige verandering noch met de duitsche
eenheid, noch met de verzekering van Pruissens magt iets te maken heeft. En ook
wordt daardoor geene eenheid bereikt in de wetgeving op de civile processen zelven,
daar thans Hessen evenmin met de andere nieuwe deelen des lands, als met de
oude provincien wordt gelijkgesteld. De nieuwe verordening vormt geen geheel, en
is niets dan een ongelijksoortig zamenraapsel van allerlei brokstukken zonder
verband; waartoe niet eens de laatste pruissische regeling voor Nieuw-Pom-
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meren tot grondslag genomen is. Aan de weerspannige en oproerige Hannoveranen
en Frankforters laat men hunne wetten; bij ons, goedmoedige Keurhessen, wordt
het bestaande goede eigendunkelijk bedorven.’ - Deze klagt wordt door sommige
Rijnsche bladen overgenomen uit de Volks-Zeitung, en eene Mainzer courant voegt
daarbij, dat de minister zich schuldig heeft gemaakt aan gebrek aan kieschheid en
tact, door deze veranderingen intevoeren vóór de bijeenroeping der Kamers, waarin
anders hessische Afgevaardigden hunne stem tegen de bedoelde veranderingen
hadden kunnen doen hooren.
- Nog altijd blijft te Frankfort de scheiding van staats- en stads-eigendom een punt
van ernstig geschil. Van de aanwezigheid des Konings te Ems is gebruik gemaakt
om nogmaals eene deputatie aan Z.M. te zenden, die dan ook ten gehoore is
toegelaten. Welke de uitslag van het onderhoud geweest is, kan niet met zekerheid
gezegd worden, vooral niet, dewijl de te bespreken aangelegenheden, uit een
financieel oogpunt, van ingewikkelden aard zijn, en het dus voor Z.M. ongeraden
is, zich in een bepaalden zin uittelaten. De hoofdbron, waaruit het verschil van inzigt
voortspruit, is de moeijelijkheid om eene juiste grenslijn te trekken tusschen den zin
der woorden: stad en staat Frankfort. Vroeger, toen eene inlijving niet voorzien werd,
zijn die termen meermalen verwisseld, en nu doet zich telkens de vraag voor, of
zekere handeling of zeker regt de gemeente Frankfort aanging, of betrekking had
op de souvereiniteit Frankfort, die op Pruissen is overgegaan. Bij die bezwaren komt
bovendien de onwil van de tegenwoordige Senaats-leden om eene beslissing op
hunne verantwoording te nemen, en tevens de moeijelijkheid om een nieuw bestuur
te organiseren voordat deze zaak geschikt is, daar men voorziet, ‘dat de keuze
eener nieuwe burger-vertegenwoordiging geheel en al zal beheerscht worden door
de meening der candidaten omtrent Frankforts regten te dezer zake, en er dus bij
eene verandering van vertegenwoordigers nog minder dan thans uitzigt wezen zou
op overeenstemming met de eischen van de Regering te Berlijn.’ - Nog altijd verwijlen
de Koning en de Koningin van Portugal in deze stad. - Men beweert, dat de reeds
bepaalde opheffing der Frankforter loterij, op dringend aanzoek van
belanghebbenden, nog eenigen tijd zal worden uitgesteld.
- Te Bonn is de heer von Proff-Irnisch candidaat gesteld van de vooruitgangspartij.
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[26 juli 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
26 juli 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
De brief van Busken Huet, waarop Multatuli hier antwoordt, is niet teruggevonden.
de Snuifdoos: novelle van Johan Gram (1833-1914), gepubliceerd in het
maandblad Nederland, april 1867.
Keulen 26 Juli 1867.
Waarde Heer Huet, Reeds gister ontving ik de f25 waarvoor ik u bedank. Het doet
my genoegen te zien dat gy vacantie hebt gehad, en dus anderen dan gy myn voor,
voorlaatste bulletintje in een hoek hebben geworpen. Ik zoude gedacht hebben dat
het zoek geraakt was op de post, indien ik niet toch uit een paar regels onder ‘Berlyn’
gezien had dat het ontvangen was. Ik vrees, als gy er niet waart, dat men my spoedig
zou afzeggen, en ik beken dat ik 't begrypen zou. Kunt ge my echter een wenk geven
omtrent een of ander dat ik zou te veranderen hebben in myn geschryf, ik zal er u
dankbaar voor zyn.
Of ik Hasselman ken? Persoonlyk niet maar by renommee eenigzins. Hy is een
zeer fatsoenlyk man, en deed geloof ik nooit iets kwaads. Altans ik heb er nooit van
gehoord. Ook zal hy wel ‘vry van sterken drank’ zyn, en in 't genot van de wettelyke
burgerschap regten. Kortöm, hij voldoet aan alle vereischten die Nederland schynt
te vorderen om den verwarden kolonialen boel in orde te brengen. De opmerking,
onlangs door Keuchenius geuit, al zy ze dan oud, is niet onjuist, dat er nam: meer
gevorderd wordt om klerk of surnumerair te zyn dan om minister te worden.
Dat ik zoo even zeide verwarde boel, is by wyze van spreken. De zaak is zeer
eenvoudig, als men indedaad het goede wilde. Indien ik een stuk schryven zoude
over de Indische verhoudingen, weet ik waarlyk niet hoe ik uwen wenk om niet te
veel omtehalen vermyden zou, want ik zie in dat men myne betoogen en slotsommen
zou minachten om de eenvoudigheid. De heele zaak zit hierin: men wil geen regt
doen, men wil de zaken niet by den naam noemen. Kwestie over vry-arbeid of
kultuurstelsel bestaat er niet. Nog nooit heb ik een Indie-man met wien ik hierover
¼ uur sprak, gevonden die dit niet beaamde. Stryd over systemen is de gewone
uitweg van ieder die een oordeel over de feiten wil uit den weg gaan.
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Over Indische zaken schryven? Ik ben moedeloos. Bovendien heb ik moeite om te
zien. Myn oogen zyn slecht. Schryven zou ik nog kunnen, maar corrigeren niet. En
al ware dit zoo niet - Wat baat het? Men zwygt my dood.
Er ware slechts een manier mogelyk die een eind maakte aan den zeer zorgelyken
toestand waarin Indie verkeert. Doch daartoe zou ik my by voortduring moeten
kunnen roeren. Dit is nu eenmaal zoo niet.
O een dagblad! Myn eigen blad waarin ik dagelyks den druppel distilleerde die
den steen uitholt! Ik heb eene uitnoodiging ontvangen van het Gendsch Congres. (Gy zeker ook,
en zoo niet, dan weet ik niet wat die Heeren verstaan onder Letterkunde. Sapristi,
ik wou u zoo graag professor zien! Ik verbeeld me dat gy in 10, 12, 20 jaar een
nieuw ras zoudt leveren. En al kunt gy dan geen scheppende geest ingieten, t zou
reeds veel gewonnen zyn als men afkeer kreeg van 't vorig gewawel.
Nu, ik heb 't aangenomen, onder voorwaarde dat ik de reis betalen kon. Dit hebben
zy my mogelyk gemaakt door my eene ‘conference’ aan te bieden. En dat zal nu
geschieden. En op 't congres zelf zal ik ook spreken. Ik had verzocht daarvan
verschoond te blyven, maar op hunne mededeeling dat ‘ieder’ dit wilde, heb ik
beloofd iets te leveren. Ook was 't wenschelyk, schreven zy, dat het onderwerp
bekend was, om 't Program te completeren. Ik heb opgegeven: ‘Over eene gepaste
mate van vryheid in 't gebruik van ongewone woordvormingen en zinwendingen.’
Nu, als dat woord: zinwending niet betoovert, verklaar ik me uitgestudeerd.
Maar wat ik er over zeggen zal, weet ik nog niet regt. Onder ons, ik vrees dat ik
op 't congres slecht gehumeurd zal wezen, en hoop my daartegen te wapenen, want
boosheid is mauvais genre, ik weet het wel. Maar zooveel Nederlandsche
letterkundigen by elkaêr te zien Verbeeld u daar zal naar ik hoor, ook komen de heer die in de Nederland dat stuk
schreef: ‘de Snuifdoos’, waarover gy uitriept: groote goden, welk eene litteratuur!
Myne vrouw houdt zich staande. Kon ik haar en de kinderen maar terugkrygen.
De brieven van myn ventje zyn curieux. Ik zie in dat er een strenger opzigt noodig
is, om hen te dwingen tot wat oefe-
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ning in het gewone. Hij bemoeit zich met sterrekunde, ontleedkunde, botanie - que
saisje! maar kan nog altyd niet behoorlyk spellen. Myn grieven daarover zyn doodelyk
voor my.
Wees met uwe vrouw en uw Gideon hartelyk gegroet. Vacantie! Och, ik wilde zo
graag eens vacantie hebben van vruchteloos peinzen! Hartelyk gegroet.
van uw liefhebbenden
Douwes Dekker
Zeg my toch vooral of en zoo ja wat er veranderd moet worden aan myn
courantartikeltjes. Ik wou zoo graag die f25 zooveel mogelyk verdienen.

[27 juli 1867
Van den Rijn (XLVI)]
27 juli 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
175.

Van den Rijn, 25 Julij.
Men schrijft uit Kassel: ‘Uit alle oorden des lands verheffen zich stemmen tegen de
in den laatsten tijd genomen maatregelen, en men kan verzekeren, dat zelden
ergens de stemming des volks, in zoo weinig weken een zoo volkomen ommekeer
heeft ondergaan, als in het Hessische het geval is.’ - Ook uit Berlijn wordt
geschreven: ‘De klagten over de handelwijze der Regering in de nieuwe provincien
worden van dag tot dag algemeener. Wel erkennen wij, dat niet alle bezwaren
gegrond zijn, maar in de meeste opzigten hebben de klagers regt, en dit wordt dan
ook door alle gematigd-liberale bladen toegestemd. Zoo vinden wij in de
Magdeburger-Zeitung de vrees uitgedrukt, dat de ware vereeniging van Oud- en
Nieuw-Pruissen, welke uit eensgezindheid der gemoederen moet voortspruiten, wel
eens voor goed kon belet worden door de onbekookte maatregelen der Regering.
Men merkt voorts overal den grootsten omkeer juist in die streken, welke aanvankelijk
het meest voor de pruissische annexatie gestemd waren. Dat niet overal alle
maatregelen met gelijke geestdrift zouden worden ontvangen, was te voorzien,
dewijl men gewoonlijk oude grieven snel vergeet, en niet gaarne nieuwe lasten op
zich neemt. De algemeene weerpligtigheid en het belastingstelsel waren
onaangenaam; doch èn in Keurhessen, èn in Nassau voegde men zich gewillig in
het onvermijdelijke. Ook in Hannover bepaalde de tegenstand zich tot zekere kringen,
waar de
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invloed van het gewezen Hof werkzaam was; maar daarna deden zich andere
grieven op, die vermeden hadden kunnen worden.’ Onder die andere grieven noemt
de correspondent hoofdzakelijk: het bijna uitsluitend plaatsen van pruissische
hoofdambtenaren in de nieuwe provincien, en de willekeurige veranderingen in de
civile-proces-orde.
De Kölnische-Zeitung bespreekt in eenigzins anderen geest de klagten, welke in
het Keurhessische worden ingebragt tegen het vereenigen van het hessische
staatsvermogen met de pruissische kas. ‘Hoe vaak wij ook instemden (aldus drukt
zij zich uit) met de afkeuring van noodelooze gezagsoefening, buiten de wetgeving
om, moeten wij toch in deze kwestie de gegrondheid der gemaakte bedenkingen
ontkennen. Of er bijzondere redenen bestonden om Keurhessen een geschenk te
maken van zijn afzonderlijk staatsvermogen, laten wij daar; doch regtens kan dat
gewest, als provinciaal eigendom op die gelden geene aanspraak maken. Het
beweren van de Morgen-Zeitung, dat het hessische volk “niet gestorven is, en men
dus van hetzelve niet kan erven”, gaat niet op. Wij beweren, dat twee partijen, die
zich tot een gemeenschappelijk doel vereenigen, zeer gevoegelijk hunne bezittingen
kunnen bijeenleggen. Bovendien maken wij verschil tusschen de begrippen volk en
Staat. Het hessische volk, als zoodanig, is nooit in het bezit geweest van de
staatsgelden, en de Staat van dien naam is met zijne ap- en dependentien in
Pruissen ingelijfd. Die Staat is dus wel degelijk gestorven, en wordt beërfd door
Pruissen, van welk volk de gewezen Hessen thans een deel uitmaken. Het
converteren van de vroegere staats-bezittingen der ingelijfde landschappen in
provinciaal eigendom zou eene verbrokkeling van kracht, - een omslag in
administratie na zich slepen, geheel in strijd met het beoogde doel der annexatie:
de zoo onontbeerlijke eenheid. En hoe ver zou dat aandringen op het behouden
van autonomie zich uitstrekken? Zouden ook de hessische, hannoversche, frankforter
contingenten afzonderlijke deelen moeten blijven uitmaken van het leger? Ieder ziet
in, dat deze vordering ongerijmd is. Onze hessische broeders zullen moeten
erkennen, dat wij met billijkheid hunne klagten over het klakkelings invoeren eener
nieuwe en, naar wij vreezen, slechtere proces-orde hebben beaamd, en ons dus
niet verdenken van kleingeestige afgunst, indien wij beweren, dat de begeerte om
hunne financien te scheiden van de
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pruissische, volgens ons oordeel, noch regtvaardig, noch wenschelijk wezen zou.’
den

- Diezelfde courant maakt de opmerking, dat de liederen, welke op den 14 der
vorige maand gezongen zijn bij de onthulling van het te Aschaffenburg opgerigte
monument, ter gedachtenis aan de aldaar gevallen Oostenrijkers, geenszins zoo
vreedzaam en zachtmoedig zijn geweest, als door sommige dagbladen beweerd
is, en haalt tot bewijs een couplet aan, waarin het Opperwezen, als Steun en Helper
der verdrukten, wordt gesmeekt, ‘den heiligen dag der wrake’ te doen aanbreken.

[29 juli 1867
Van den Rijn (XLVII)]
29 juli 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
176.

Van den Rijn, 26 Julij.
De Rijnsche bladen bevatten uitvoerige berekeningen over de strijdkrachten van
Noord- en Zuidduitschland, vergeleken met die van Frankrijk. In die overzigten,
welke, naar men beweert, van een pruissischen hoofdofficier afkomstig zijn, worden,
over het geheel genomen, de pruissische generaals boven de fransche maarschalken
gesteld. Eene hoofdreden van dezen voorkeur schijnt te liggen in den bijzonderen
aard der oorlogen, waarin laatstgenoemden hunne ondervinding hebben opgedaan;
oorlogen, welke, volgens den schrijver, geene oefenschool hebben kunnen opleveren
om zich te bekwamen tot eenen strijd als dien, welke tusschen Pruissen en Frankrijk
zou moeten gevoerd worden. De oorlog in Algerië was en is een strijd met wilde
horden; die met Rusland, welke zich overigens slechts tot eene belegering bepaald
heeft, werd op eene smalle landtong gevoerd. Geen der fransche maarschalken,
aldus redeneert de schrijver, kan ondervinding hebben van eenen oorlog op zoo
breede schaal als een europesche oorlog wezen zou, gelijk aan dien, waarin de
generaal von Moltke als strategicus, - de overige pruissische generaals als
uitvoerders getoond hebben, zoo uitstekend te zijn. - Een Mainzer blad voegt daarbij
de vraag, op welk terrein dan die pruissische generaals hunne ondervinding hebben
opgedaan, daar toch de deensche oorlog evenmin op wijd veld en breede schaal
gevoerd is? ‘Wij hopen het beste (aldus gaat die courant voort), maar gelooven
sedert onze schooljaren, toen wij een afkeer gevoel-
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den van de zelfverheffing der Homerische helden, dat triomfgeschrei vóór de
overwinning smakeloos is. Wij weten echter, dat men zich ook aan gene zijde van
den Rijn daaraan schuldig maakt.’
- Uit het Thuringsche wordt geschreven: ‘Als tegenhanger van de onlangs
verschenen brochure: Wat zal er van Koburg worden? is thans een vlugschrift
verschenen, waarin de toekomst van Gotha wordt nagevorscht. Men houdt den
schrijver voor een aanzienlijk ambtenaar, die geheel op de hoogte schijnt te zijn van
de behoeften en hulpbronnen des lands. De slotsom zijner redeneringen is, dat
Gotha evenmin als Koburg de buitengewone lasten van het lidmaatschap van het
Noordduitsch-Verbond zal kunnen dragen, en dat dus ook dat Hertogdom
genoodzaakt wezen zal, in Pruissen optegaan. Daar bovendien, naar de meening
des schrijvers, de Hertog zelf geenszins afkeerig wezen zou van eene mediatisatie,
zou het ter vereenvoudiging wenschelijk zijn, de voor de deur staande verandering
zoo spoedig mogelijk te doen plaats grijpen.’
- De Kölnische-Zeitung herhaalt hare vaak geuite meening, dat een verbond
tusschen Pruissen en Rusland, om gezamenlijk Frankrijk, Oostenrijk en Italie te
bestrijden, onwaarschijnlijk en zelfs onmogelijk is, en geeft te kennen, dat het gedurig
voorwenden van zoodanige alliantie geen ander gevolg hebben kan, dan om met
eenigen schijn van reden een tegen-verbond te doen oprigten. Volgens den
Mainzer-Beobachter, zou het ontkennen der Keulsche courant eene bevestiging
van het bestaande vermoeden zijn, daar juist de vrees voor een tegen-verbond in
het Zuiden de slagvaardigheid van het Noorden noodzakelijk zou maken.’
- De geheimraad Wohlers, die er niet in geslaagd is, door de directie van de
speelbank te Wiesbaden de voorstellen tot eindelijke opheffing dier inrigting te doen
aannemen, bevindt zich thans, naar men verneemt, te Homburg, waarschijnlijk met
het doel om aldaar eene gelijke poging aantewenden. Het schijnt echter, dat hij de
onderhandelingen nog niet heeft aangevangen, en men vermoedt, dat het bestuur
der Homburgsche Bank zich gereed houdt tot het afleggen van gelijke verklaring,
als die, waarop de bemoeijingen van den heer Wohlers te Wiesbaden schipbreuk
geleden hebben.

[29 juli 1867
Brief van d'Ablaing aan Scheurleer]
29 juli 1867
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan W.J. Scheurleer te Utrecht.
(Kopieboek 3, blz. 99. M.M.)
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Waarde Heer,
Naar aanleiding van ons gesprek van heden ochtend ben ik zoo vrij u eens te
vragen of u mij persoonlijk of middelijk - uit den brand zoudt kunnen helpen.
Ik heb, zoo als ik u verhaald heb, mij vastgewerkt, dank zij Multatuli, Hagiosimandre
(Douwes Dekker en Broens Jr.) en anderen, en heb om weder flot te raken reeds
mijn beste fondsartikel, de werken van Multatuli, voor een prijsje f4000 Ct te koop
gepresenteerd. Ook daarvoor heb ik geen kooper kunnen vinden anders dan Schadd
die door zijne snelle opruiming tegen verminderden prijs, de waarde der werken
zou vernietigd hebben. Ik leef te afgezonderd en te onafhankelijk om vrienden te
hebben. De weinigen die ik ken, - en wien ik gevraagd heb mij behulpzaam te zijn
mij te redresseren door aandeel in mijn zaak te nemen qua commanditair, of zelfs
mij geld te leenen, hebben, zelfs al konden zij het ruim doen, onder allerlei
vriendschap- en leedwezenbetuigingen mij geweigerd. Sedert heb ik besloten mij
zelfs de opoffering van een gedeelte van mijn andere goede zaak te getroosten,
door een associé te nemen als ik dien kan vinden, om slechts het achterstallige te
kunnen aanzuiveren en door gebrek aan comptanten niet ieder oogenblik tot eene
realisatie genoodzaakt te kunnen worden en daarbij misschien alles te verliezen
wat ik bezit. Boeken toch hebben bij een gedwongen verkooping geen reële waarde.
Kon iemand mij f4000 bezorgen, dan ben ik bereid daarvoor afstand te doen van
de werken van Multatuli (zoowel van het kopyrecht als van de voorhande Ex:) of wil
men liever, die werken tot onderpand te geven onder mijne aansprakelijkheid voor
den leen daarbij, tegen behoorlijken intrest en met aflossing in den vorm van
wederinkoop der Exemplaren, naarmate ik ze in den winkel noodig heb, of tot
inlossing langs anderen weg zal in staat zijn.
De waarde van het kopyrecht is f1560 à f1760; de prijs der Exemplaren die
voorhanden zijn is, geschat op 4½ ct in plaats van 15c per vel, waarvoor zij worden
verkocht, ongeveer f2500.- zoodat de borgtocht een effective waarde heeft,
gelijkstaande aan de som die ik ter leen vraag, en men dus zonder iets te hechten
aan de reputatie van hooge soliditeit, die ik ongerept heb weten te bewaren, reeds
daardoor alleen verzekerd kan zijn dat deze geldbelegging solide is. Daarenboven
ben ik bereid, des gevorderd, nog andere mijner fondsartikelen tot onderpand te
geven.

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

313
Mocht u kans zien mij middelijk of onmiddelijk op deze wijze te helpen, vereer mij
dan s.v.p. spoedig met een bericht: ik heb een antwoord ontvangen op de annonce,
waarbij ik een aandeel mijner zaak te koop aanbood en - kan ik niet anders dan zal
ik, als de reflectant wil, een gedeelte van mijn inkomen moeten opofferen, doch als
het eenigzins kon, zou ik dit uiterste wenschen voorkomen te zien en de verkoop
of associatie niet aangaan.
Na beleefde groete
UEDw
d'A. vG.

[1 augustus 1867
Artikel in de Revue Britannique]
Begin augustus 1867
De Revue Britannique publiceert een vertaling van het uitvoerige artikel in The
North British Review d.d. 1 juni. (Bibliothèque Nationale, Paris; U.B. Leiden; fotokopie
M.M.)
De ondertitel van dit tijdschrift luidt als volgt:
Revue internationale - Choix d'articles extraits des meilleurs écrits périodiques
de la Grande-Bretagne et de l'Amérique complété par des articles originaux sous
la direction de M. Amédée Pichot. - Année 1867. - Nouvelle série décennale. Tome
Quatrième. - Paris Au Bureau de la Revue, Rue Neuve-des-Mathurins, 34. Rotterdam Chez M. Kramers, Libraire-Éditeur. - Madrid Chez Bailly-Baillière, Libraire
de Leurs Majestés. - La Nouvelle Orléans, à la Librairie nouvelle. - 1867.
Het artikel over de Max Havelaar begint op blz. 317 en eindigt op blz. 346. De
plaatsnaam Djocjacarta is verbeterd uit: Ojocjacarta.
Voor welke naam de initialen Th.L. staan, is niet bekend.

Politique coloniale.
Littérature Neerlandaise.
La Hollande a Java.
Nous ne songions guère aux colonies hollandaises quand le hasard fit tomber entre
*
nos mains un roman publié à Amsterdam en 1861, par un auteur qui signait Multatuli ,
et qui intitulait son livre: Max

*

Souffre-douleur ou bouc émissaire.
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Havelaar ou les Ventes de café de la Compagnie Hollandaise des Indes orientales.
Ce titre, original, si l'on veut, n'avait rien de bien attrayant, et nous allions refermer
le volume quand notre attention fut attirée par une épigraphe, soi-disant empruntée
à une tragédie manuscrite, et que nous reproduisons tout au long:
L'officier de justice. Milord, voici le meurtrier de la petite Barbe.
Le juge. Au gibet! Et comment s'y est-il pris?
L'officier. Il a coupé la femme en morceaux et en a fait un salé.
Le juge. Quelle horreur! Au gibet!
Lothario. Milord, je n'ai jamais assassiné la petite Barbe. Je l'ai nourrie, vêtue et
entretenue. J'ai des témoins à citer qui prouveront que je suis un honnête homme
et point un meurtrier.
Le juge. Je vais vous faire pendre. Vous ajoutez l'impudence au crime. Il n'est
pas convenable à un accusé de se donner pour un homme vertueux.
Lothario. Mais, milord, j'ai des témoins à décharge et, accusé d'un meurtre, comme
je le suis...
Le juge. Vous allez être pendu. Vous avez coupé en morceaux la petite Barbe;
vous avez mis ses restes en saumure, vous affichez une fort bonne opinion de
vous-même: ce sont trois cas pendables. Et vous, femme, qui êtes-vous?
La femme. Je suis la petite Barbe.
Lothario. Le ciel soit loué! Vous voyez, milord, que je ne l'ai point assassinée.
Le juge. A savoir. En tout cas vous l'avez mise au poivre et au sel.
Barbe. Non, milord, il ne m'a point salée. Au contraire, il m'a fait beaucoup de
bien. C'est le meilleur des hommes.
Lothario. Milord, vous l'entendez: elle reconnaît et déclare que je suis homme de
bien.
Le juge. Possible; mais le troisième et dernier cas n'admet point de circonstances
atténuantes. Officier, emmenez-moi pendre ce gaillard! Il est atteint et convaincu
d'avoir de lui-même une trop bonne opinion. Et vous, monsieur le greffier, n'oubliez
pas de motiver l'arrêt sur les règles de la jurisprudence patriarcale d'après Lessing.
Cette épigraphe paraissait promettre une certaine indépendance
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d'appréciation, un peu de nouveauté, peut-être des allusions au système colonial
de la Hollande, c'est-à-dire à la grosse question qui agite la métropole depuis bien
des années, et qui sert de levier à tous les partis politiques pour s'ébranler et se
renverser tour à tour. Nous étions décidé à lire l'ouvrage.
Pour juger sainement de la question, telle qu'elle se présente aujourd'hui, il est
bon d'avoir un aperçu de la situation générale des colonies hollandaises. Un simple
coup d'oeil va mettre en lumière toutes les épines du problème. On conçoit aisément
que les bons Hollandais en aient la tête rompue et le cerveau brouillé. Qui peut se
flatter de fabriquer en Europe, à cinq mille lieues de distance, des lois bonnes pour
l'Océanie? Soit dit sans manquer de respect aux chambres hollandaises, elles ne
sont point encombrées de législateurs qui, par étude ou par expérience personnelle,
soient parfaitement versés dans les affaires coloniales.
La principale île de l'archipel de la Sonde, Java, est quatre fois plus grande que
le royaume des Pays-Bas. La population de la métropole ne dépasse point trois
millions et demi d'habitants. Java en compte plus de treize millions et en nourrirait
bien davantage.
Sur ce total, douze millions (en nombre rond) sont des Javanais qui cultivent le
sol. C'est une race paisible et inoffensive, très-attachée à ses champs, à ses
coutumes et à ses traditions. Les hautes classes, qui professent le mahométisme,
ne sont point dépourvues d'intelligence et paraissent même assez lettrées; mais
elles sont adonnées à tous les vices du tempérament asiatique, passionnées pour
le jeu et le plaisir, vaniteuses, légères, trop portées à n'emprunter à l'Européen qu'un
vernis de civilisation, incapables de s'élever à la ténacité et à l'énergie propres aux
climats du Nord. Les classes inférieures se composent de paysans aisés à contenter,
pourvu qu'ils soient bien nourris, plongés sur tout ce qui ne les touche pas de
très-près dans la plus profonde ignorance, serfs de leurs seigneurs et maîtres dont
la parole fait loi, ayant si peu d'individualité que les noms de famille sont presque
inconnus parmi eux.
Après les indigènes viennent, par ordre d'importance, les émigrants chinois, au
nombre d'environ cent cinquante mille, tous activement occupés de commerce,
écorchant les gens du pays, dupant les Européens, prospérant par leur habileté
que n'entrave aucun principe de morale. Le gouvernement hollandais redoute à tel
point leur
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influence sur les Javanais qu'il ne leur permet point de s'établir dans l'intérieur de
l'île, et les relègue rigoureusement dans les villes de la côte. Dans chacune de ces
villes, le camp chinois (c'est la dénomination consacrée) forme un quartier à part,
placé sous la juridiction du capitaine ou major chinois, que les autorités hollandaises
rendent responsable de tous les faits et gestes de ses compatriotes.
Une race croisée de sang arabe et de sang malais forme la population maritime
des ports. Les Maduris, les Alfoërs ou Harafoërs des Moluques fournissent des
matelots, deviennent pirates à l'occasion, s'enrôlent dans les régiments hollandais,
font le métier de coulis ou portefaix. Mêlés à de nombreuses tribus des îles
environnantes, ils sont tous méprisés comme des barbares grossiers par les
Javanais, fort estimés au contraire par les Européens, qui les emploient aux rudes
travaux pour lesquels les indigènes, plus faibles de constitution, ont moins d'aptitude
et n'ont jamais de goût.
Au point de vue politique, l'île offre des aspects variés. La partie occidentale de
Java, comprenant les districts de la Sonde, ne diffère pas moins de la partie orientale
que la France de la Suisse. C'est un autre pays, ce sont d'autres institutions. La
plupart des Européens sont entassés à Batavia, à Buitenzorg, à Sourabaya et autres
grandes villes du nord du littoral. On aurait bientôt fait de compter les rares colons
disséminés dans l'intérieur des terres ou dans les baies du sud. Deux petits Etats
de l'intérieur conservent une demi-indépendance plus nominale que réelle. Les
sultans de Djocjocarta et de Souracarta gouvernent, administrent, légifèrent
directement sous le contrôle du résident hollandais qui, dans tous les autres districts,
règne en maître et dicte ses ordres despotiques aux princes indigènes. Ceux-ci
portent le titre de régents. Ce sont des hommes de haute caste et de vieille noblesse,
instruments commodes qui surveillent, de première main, la population et la
maintiennent dans la dépendance absolue d'un conquérant étranger avec lequel
elle n'a souvent que peu de rapports personnels ou même point du tout.
Le régent, salarié par le gouvernement hollandais, impose et distribue la besogne
aux habitants des districts, suivant les ordres qu'il reçoit du résident. Le paysan,
outre ce qu'il paye entre les mains du régent, en argent, en nature ou en corvées
pour le compte du gouvernement étranger, doit pourvoir à l'entretien coûteux de la
cour brillante de son prince, qui ferait pauvre mine et maigre chère s'il
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était réduit à son traitement. Le travail forcé est l'expédient en usage pour fournir
aux réquisitions des deux parties. Supposons, par exemple, que les Hollandais
souhaitent de voir cultiver du café dans un ou plusieurs districts. Peu importe que
ce soit pour le compte du gouvernement ou de tenanciers européens, plus ou moins
autorisés par lui. Le résident fait savoir son désir au régent, qui transmet ses ordres
en conséquence, et bientôt les jardins à café (c'est le nom qu'on donne à ces
plantations) couvrent toute la surface du pays.
Avec un pareil système, le sort du paysan est forcément ingrat. On ne lui paye
qu'un minime salaire. Toutes les richesses qu'il tire du sol et de son travail passent
en d'autres mains; sur la récolte qu'il a semée et emmagasinée pour le profit d'autrui,
il ne prélève qu'une pauvre pitance.
Aussi règne-t-il dans tous ces districts un sentiment général de mécontentement,
de résignation contrainte. Le régent ne se fait pas faute de rejeter torts et blâme sur
l'étranger. Le serf indigène, en obéissant à son maître, auquel il est souvent attaché,
déteste le conquérant du dehors. Ce funeste et monstrueux état de choses ne peut
pas durer. Les libéraux en matière de politique coloniale demandent à grands cris
une réforme radicale.
‘Donnez, disent-ils, au paysan son lopin de terre. Reconnaissez-lui une individualité
et des droits. Substituez le travail libre aux corvées. Nos revenus diminueront pendant
quelques années, mais en fin de compte tout le profit sera pour nous.
- Très-bien, répondent leurs adversaires; mais si nous donnons à chaque Javanais
sa quote-part du sol et sa propre ferme, qu'en adviendra-t-il? Il n'a pas seulement
un nom de famille par lequel nous puissions le désigner dans le cadastre. Hors le
privilége d'habiter dans le même enclos que son père, il n'a pas l'idée de la propriété
et des droits qu'elle confère; à ses yeux, tout terrain non clôturé est la propriété
commune et indivise de sa race. Il n'y comprendra rien. Et quel prix voulez-vous
qu'il attache à la possession légale de ce qu'il estime posséder déjà suffisamment?
Au bout de quelques mois il sera dépouillé et ruiné, dupe et victime du premier
spéculateur chinois ou européen qui viendra s'établir dans le voisinage et à qui il
plaira d'acquérir pour un prix dérisoire la propriété d'une province entière.
Quant à votre travail libre, sachez qu'on ne tire que par la force le
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Javanais de sa paresse. Laissez-le libre, il cultivera tout juste le riz nécessaire à sa
subsistance et à celle de sa famille. Il passera le reste de sa vie à jouer ou à ne rien
faire.
Les seuls travailleurs libres que l'on puisse se procurer d'un bout à l'autre de Java
*
sont, la plupart, des vagabonds, des gens sans feu ni lieu, des criminels qui, obligés
de fuir leur village, mènent une vie nomade, louent leurs bras pour ne pas mourir
de faim, dorment la nuit dans le premier coin venu, se dépêchent de perdre au jeu
ou de dépenser en opium tous les sous qu'ils raccrochent. Telle est la pénurie de
la main-d'oeuvre agricole, que beaucoup de producteurs de sucre ou de planteurs
de café ont dû pactiser avec les vices de cette engeance plutôt que de perdre son
concours.’
Pour remédier au mal, les réformateurs du parti libéral proposent d'élever le
traitement des régents à un taux suffisant pour les faire vivre honorablement de ce
seul revenu. Ils augmenteraient le salaire attribué au cultivateur et encourageraient
ainsi ses efforts. Ils puniraient avec une extrême rigueur toute tentative de concussion
aux dépens du paysan. Ce dernier point serait, dans la pratique, d'une exécution
très-difficile. Le prince demande souvent un buffle ou même une femme. Le paysan
baisse la tête, soupire, se soumet et livre sans résistance ses biens les plus chers
à son seigneur et maître. La grande objection aux réformes est qu'on n'obtiendrait
de travail à aucun prix; - qu'à élever le traitement des régents et la paye des ouvriers
agricoles, l'archipel Indien, au lieu de rapporter, comme à présent, à la Hollande un
bénéfice net d'une vingtaine de millions de florins par an, lui coûterait de grosses
sommes; qu'en fin de compte les futurs profits s'en iraient à l'eau et glisseraient
entre les mains des princes indigènes, des commerçants étrangers, chinois, malais,
arabes, habitués à vivre des dépouilles du peuple.
C'est par égard pour des raisonnements semblables que le gouvernement étouffa
pendant bien des années toutes les réclamations, tant à La Haye qu'à Java. Les
résidents, dans leurs rapports officiels, destinés à la publicité, rendaient un compte
favorable de la situation de leurs provinces. Le gouverneur général expédiait en
Hollande un résumé flamboyant et par surcroît des sacs d'or. Quiconque avait le

*
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courage ou l'imprudence de se plaindre du système en vigueur était mis à la porte
ou, s'il avait l'honneur d'être fonctionnaire, destitué poliment.
Mais il y a dans la vérité une force qui la fait à la longue sortir de son puits. On
en vint par degrés à s'inquiéter de l'état des colonies, ou plutôt de la situation des
affaires à Java; car les autres îles sont trop éloignées et trop peu peuplées de colons
pour avoir la même importance. Les murmures, les on-dit se multiplièrent, circulèrent,
donnèrent l'alarme. Ces correspondances révélèrent les plus secrètes concussions.
Plusieurs personnages, par exemple le baron de Hoevell, n'étaient pas de ceux
qu'on met à la porte. Le bruit grandit et trouva partout de l'écho, d'autant plus qu'on
ne prenait guère de mesures sérieuses pour examiner et réformer les griefs.
La question en était là quand parut l'ouvrage de Multatuli. Jamais livre de ce
genre, sorti des presses des Pays-Bas, n'y fit une sensation pareille. Quoique
plusieurs années aient passé là-dessus, la question, à prendre les choses en gros,
en est restée à peu près au même point, à cause des nombreux changements de
ministères et de certaines difficultés spéciales qu'on a déjà pu entrevoir et qui
s'éclairciront chemin faisant.
Avant de passer à l'analyse du livre, nous avons quelques mots à dire de l'auteur.
On ne tarda point à savoir que ce pseudonyme de Multatuli avait été adopté par M.
Douwes Dekker, ex-résident-adjoint de Lebac, à Java, homme de talent, mais
personnage excentrique, esprit sentimental, fantasque, irritable, plutôt que politique
pratique. M. Douwes Dekker avait eu des démêlés avec les autorités coloniales.
Prenant le parti de la population du pays avec une chaleur tout à fait déplaisante
pour ses supérieurs, il avait vigoureusement attaqué le système des rapports
stéréotypés qui retracent constamment le tableau le plus fleuri de la plus haute
prospérité possible dans le meilleur des mondes possibles. Vif, violent, irrévérencieux
dans son attitude et son langage, il tomba en disgrâce, eut mille dégoûts à essuyer,
fut réduit à donner sa démission et à s'en retourner en Hollande. Le gouvernement
colonial avait éprouvé de bonne heure le désir de se défaire d'un fonctionnaire
importun qui ne savait pas tenir sa langue, qui prétendait ne pas céder un pouce
du terrain sur lequel il s'était placé, qui lui aurait causé ennui sur ennui et suscité
des discussions embarrassantes. A moins de réduire M.D. Dekker au silence et
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d'étouffer son influence au berceau, il n'était plus possible de maintenir le vieux et
vicieux système que le temps et l'habitude avaient consacré. Au lieu de prêter une
oreille attentive à des plaintes aussi sérieuses que bruyantes, on aima mieux chasser
le fâcheux qui les faisait entendre.
C'était une faute. Si le gouvernement colonial avait daigné consentir à quelques
menues réformes parmi les plus nécessaires, M. Dekker et ses amis se seraient
sans doute tenus pour satisfaits et tout le monde y aurait trouvé son compte. Ainsi
rebuté, M. Dekker perdit patience à son tour. Au lieu de soumettre ses idées au
gouvernement de la métropole et d'attendre une décision, il se mit à crier sur les
toits et nuisit même à la bonté de sa cause par son impétuosité.
Il prit la plume et publia son livre, qui est un roman fort bien fait. Son thème (on
le devine) est la barbarie avec laquelle les indigènes de Java sont traités par les
autorités européennes. C'est lui qui parle par la bouche du héros du roman, et qui
peint les Javanais en beau avec le même entrain que leurs oppresseurs en laid. Il
est sans pitié pour ses adversaires personnels. Il les tourne en ridicule, les désigne
au mépris et à la haine du public. Des hauteurs d'une généreuse et poétique
inspiration, il descend trop souvent aux habiletés et aux brutalités d'un libelle.
L'entrée en matière est originale et attrayante. Nous ne voyons rien de mieux à
faire que de suivre l'ouvrage pas à pas, en citant les passages qui ont le plus de
rapport à notre sujet, et nous commençons par la première page:
‘Je suis courtier en café et je demeure au numéro 37, quai du canal du Laurier,
Amsterdam. Je ne fais point métier d'écrire des romans ou autres frivolités, et j'ai
longtemps réfléchi avant de me décider à acheter une rame de papier pour me
mettre à l'oeuvre. Loin d'écrire des romans, je n'aime point à en lire, étant un homme
sérieux et positif. Je me suis demandé pendant bien des années à quoi un roman
peut servir: je suis encore confondu de l'effronterie des romanciers et des poëtes
qui ne se lassent point de conter longuement des histoires imaginaires ou
impossibles... Je vous ferai d'ailleurs observer que la plupart de ces auteurs ne
s'enrichissent point; au contraire. Pour moi, j'ai quarante-cinq ans; j'en ai passé
vingt dans les affaires et j'y ai acquis l'expérience qui autorise un homme à exprimer
son sentiment. J'ai déjà vu bien des faillites, et c'est mon opinion bien
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arrêtée que la plupart de ces désastres ont principalement pour cause les sottes
idées qu'on inculque à la jeunesse. Je suis du parti de la vérité et du bon sens, et
je ne saurais jurer par autre chose.’
L'exorde continue sur ce ton. La poésie est vraie comme les annonces de la
quatrième page des journaux, l'histoire ne vaut guère mieux, et quant à la charmante
passion de l'amour:
‘Jeune fille, ô mon ange! Le premier qui a fait ce beau rapprochement n'avait point
de soeur, je m'assure. L'amour est le bonheur suprême: avec l'objet adoré, on
voudrait fuir au bout du monde! Eh! mon ami, la terre est ronde, elle n'a point de
bout et votre amour est de la déraison. Personne ne m'accusera de ne point vivre
e

sur un pied convenable avec ma femme, fille de Last et C , négociants en café.
Quoique membre souscripteur du Jardin zoologique, je ne suis point une bête; ma
femme porte un châle qui a coûté bel et bien quatre-vingt-dix florins, et pourtant
nous n'avons jamais échangé entre nous un seul de ces soupirs que célèbrent les
poëtes. Après notre mariage, nous fîmes un tour à La Haye, où elle acheta une
pièce de flanelle que je porte encore en gilets. L'amour ne nous a jamais entraînés
plus loin.
‘En ce qui concerne la poésie et la versification, je ne défends point aux gens
d'arranger des syllabes dans un ordre convenu; mais je veux qu'on reste exactement
fidèle à la vérité:
Huit heures ont sonné; le laitier ne vient pas.

Soit; la formule est irréprochable, si cela ne veut pas dire qu'il n'est que sept heures
un quart.
‘Je me défie de la morale du théâtre et du roman qui récompense trop volontiers
la vertu. Voyez Luc, notre factotum du magasin, homme de tous points vertueux.
Jamais il ne nous a égaré un seul grain de café; il fréquentait assidûment l'église
et de sa vie il ne but un coup de trop. Quand mon beau-père allait à la campagne,
on lui confiait les clefs de la maison, de l'office, de la cave. Un jour, la banque lui
paya dix-sept florins en trop et il ne manqua point de rapporter et de restituer cet
argent. Le voilà vieux, goutteux, infirme. Il ne peut plus travailler, il n'a point un sou
d'économies et nous ne pouvons rien faire pour lui, car nos frais sont lourds et il
faut payer son remplaçant, qui nous vend cher sa jeunesse et sa force. Voilà, disje,
notre Luc, homme vertueux, s'il en fut. Où est sa récompense? Je n'ai point vu
apparaître de prince pour lui donner une poignée de
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diamants, ni de fée pour lui beurrer ses tartines. Il est et demeure pauvre, et ce n'est
que justice. Où donc serait le mérite réel et solide de la vertu, si Luc avait dû compter
sur une récompense et vivre à l'aise dans sa vieillesse! Sur ce pied-là, tous nos
ouvriers s'empresseraient d'être vertueux; tout le monde en ferait autant, et l'ordre
établi par la Providence serait bouleversé. A quoi serviraient les récompenses de
l'autre vie?’
*
Cette introduction est d'un M. Droogstoppel , sorte d'ombre au tableau, destinée
à mettre en lumière le héros du roman. M. Droogstoppel et Multatuli ont été
camarades d'école. Le courtier rencontre l'autre sur le pavé, en guenilles, fort
découragé, et l'homme sage ne se sent point attiré vers le malheureux. Il estime sa
respectabilité compromise par la mauvaise mine de son ancien compagnon et prend
congé de lui assez brusquement. A quelques jours de là, il reçoit une lettre et une
liasse de papiers. Le pauvre diable, qui ne sait où s'adresser, prie son ami de l'aider
à trouver un éditeur pour divers ouvrages de sa façon.
Le courtier, fort embarrassé de la supplique, parcourt les manuscrits. Au milieu
de ce qu'il appelle du fumier et du fatras sentimental, il découvre de nombreuses
observations sur la question du café, qu'il serait fâché de laisser perdre. Il se décide,
se fait aider par un de ses commis et publie un livre où il consigne ses vues les plus
profondes pour dédommager le lecteur du fatras de son pauvre ami.
L'ouvrage de Multatuli est donc l'histoire ou le roman de ces propres faits et gestes
à Java, assaisonné des réflexions curieuses de M. Droogstoppel. Le fond du sujet
est la question du gouvernement colonial. Voyons ce que dit Multatuli de la condition
du Javanais par rapport à la métropole, sauf à nous souvenir que ses opinions sont
celles du parti ultra-libéral, présentées et soutenues avec tout le coloris d'une vive
imagination:
‘Le Javanais est sujet de la Hollande. Il a pour roi le roi des Pays-Bas. Les
descendants de ses anciens princes et seigneurs sont des fonctionnaires hollandais,
payés ou destitués, nommés ou disgraciés par le gouverneur général, qui règne au
nom du roi de Hollande. S'il commet un délit ou un crime, il est jugé et condamné
en vertu des lois

*
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promulguées à La Haye. Les impôts que paye le Javanais vont grossir le trésor de
la Hollande.’
Ces assertions, que justifient la théorie et la pratique gouvernementales, sont
autant de malices quand on se reporte aux faits et au peu de rapports directs entre
l'indigène et le conquérant européen.
‘Le gouverneur général est assisté par un conseil qui n'exerce aucune influence
décisive. A Batavia, les différentes branches de l'administration sont confiées à des
directeurs de département qui servent d'intermédiaires entre le gouverneur général
et les résidents provinciaux. Mais, dans toutes les matières politiques, les résidents
correspondent de prime abord avec le gouverneur général.
Le titre de résident date d'une époque où les Pays-Bas n'étaient que les seigneurs
suzerains et les maîtres indirects du pays. Ces agents représentaient le
gouvernement hollandais à la cour des princes régnants. Aujourd'hui ces princes
ont disparu; les résidents sont devenus des gouverneurs provinciaux, des préfets.
Leur pouvoir s'est transformé et le titre seul est resté le même. Aux yeux des
indigènes, le résident est la personnification du gouvernement hollandais. La
population ignore l'existence du gouverneur général, du conseil et des directeurs
de Batavia; elle ne connaît que le résident et ses subalternes. Les résidences, dont
plusieurs renferment près d'un million d'habitants, sont subdivisées en trois ou quatre
circonscriptions ou régences, administrées par un résident adjoint. Nous trouvons
sous les ordres de l'adjoint des contrôleurs, des inspecteurs, des collecteurs d'impôts
et autres employés.
Au-dessous du résident adjoint, la première autorité est un indigène de grande
famille, revêtu du titre de régent. C'est un trait d'habile politique que de s'être appuyé
sur l'aristocratie du pays. On a transformé les régents en fonctionnaires salariés de
la couronne et constitué ainsi une sorte de hiérarchie à la tête de laquelle est le
gouvernement hollandais.’
Multatuli continue à comparer ce régime javanais avec le système féodal du
moyen âge européen. Le rapprochement est d'autant plus juste que le gouvernement
hollandais reconnaît ou tolère du moins l'hérédité pour ces fonctions de régent.
Par rapport au régent, le résident adjoint est dans une situation délicate. La
responsabilité est pour lui; il reçoit des instructions auxquelles il est tenu de se
conformer. Cela n'empêche point que le régent
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ne soit aux yeux du gouvernement colonial un personnage fort supérieur en
importance. On révoque, on change un adjoint pour peu de chose. Il est moins aisé
de se débarrasser du régent. Une réprimande, une punition infligée à cet éminent
personnage excite l'indignation du peuple entier et peut le pousser à une révolte
ouverte.
C'est affaire à l'adjoint d'unir à la plus grand ténacité les formes les plus douces.
On lui recommande expressément (nous citons à la lettre) de traiter son collègue
en frère mineur.
Pour les raisons exposées plus haut, il est clair que le frère aîné est souvent
exposé à de fâcheuses mésaventures si le petit frère s'avise de se plaindre. Outre
cette supériorité d'influence, l'indigène a sur l'Européen l'avantage d'être beaucoup
plus riche.
Le traitement accordé à l'Européen lui permet à peine de tenir son rang. Il épargne
le plus qu'il peut, afin de s'en retourner vivre en Hollande de ses économies. S'il est
ambitieux, il se ménage des ressources pour s'élever à quelque poste plus lucratif.
Pendant ce temps, le prince indigène dépense ses revenus et ses profits de toute
espèce avec une extravagante profusion. Tel reçoit par an un million ou un million
et demi de francs qui trouve encore moyen d'être fort gêné à cause de sa manie de
représentation, de son excessive négligence en affaires, et de l'insouciance avec
laquelle il se laisse voler et gruger par toute sorte d'aventuriers européens.
Les princes indigènes ont quatre principales sources de revenus, savoir: le
traitement que le gouvernement leur paye chaque mois, une somme fixe qui leur
est accordée à titre d'indemnité pour certains droits qu'on leur a retranchés, une
sorte de commission sur la quantité de sucre, de café, etc., produite dans leur
province, enfin la latitude de disposer arbitrairement du travail et de la propriété de
leurs sujets.
Nous avons dit comment le régent oblige la population à travailler pour le profit
des Européens. Ajoutons qu'il se considère lui-même comme le vrai propriétaire de
tout ce que possède le paysan. En vertu d'une idée reçue partout comme un axiome
dans l'Asie orientale, le sujet, personne et biens, est la propriété légitime du
souverain. Le Javanais des classes inférieures ne songe ni à suspecter ni à contester
les droits de son seigneur féodal. De plus, il se rendrait coupable à ses propres
yeux d'un manque de respect, s'il entrait jamais dans le palais
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du prince sans lui apporter un présent ou un tribut. Les voisins du prince cultivent
le domaine qui entoure son palais; c'est un acte de respect et de bonne volonté
imposé par la coutume. Cela fait, le régent ordonne à des populations entières de
quitter leurs villages pour aller cultiver à distance des terres à lui; et, pendant que
les pauvres diables travaillent pour leur prince, ils laissent en friche leurs propres
champs de riz.
Le devoir du résident adjoint serait de remédier à ces abus. Ses instructions le
lui enjoignent même; mais il y a des difficultés presque insurmontables. Que, de
temps à autre, par exemple en cas de flagrant délit, le gouvernement soit d'humeur
à prendre parti pour le résident et à châtier le régent, le fonctionnaire européen aura
bien de la peine à trouver des témoins pour soutenir ses accusations. L'indigène
ne veut et n'ose point se ranger ouvertement du côté de l'étranger contre le prince
de sa race. Il murmurera assez haut ses plaintes à l'oreille du résident, mais au
grand jour il niera effrontément qu'il ait jamais été maltraité par le régent.
Max Havelaar (c'est le nom que Multatuli donne au héros du roman dans lequel
il lui plaît de se peindre) vient d'être nommé résident adjoint de Lebac. Il est aussitôt
entouré d'obstacles qui ne proviennent pas tous de la nature des choses.
‘Havelaar avait trente-cinq ans. Il était nerveux et actif, rude comme une lime et
doux comme une jeune fille, toujours le premier à souffrir des blessures que
causaient des sarcasmes, et plus que sa victime. Il avait l'esprit prompt, saisissait
d'un coup d'oeil les questions les plus hautes et les plus compliquées, s'amusait à
résoudre les plus obscurs problèmes, et se trouvait souvent embarrassé de
comprendre les choses les plus simples qu'un enfant aurait su lui expliquer. La
passion de la vérité et de la justice lui faisait souvent négliger ses devoirs immédiats
pour remédier à des maux plus cachés vers lesquels l'attirait sans doute le plaisir
de la difficulté à vaincre. Nouveau don Quichotte, il prodiguait souvent son courage
contre des moulins à vent. Son ambition n'était pas de celles qu'on peut contenter:
il considérait toutes les distinctions sociales comme des futilités et il aurait aimé une
vie calme et paisible. C'était un poëte dont la vive imagination créait et peuplait des
mondes. Il passait des heures entières à rêver, et revenait sans peine aux détails
de métier les plus prosaïques. Modeste et affectueux avec ceux qui reconnaissaient
sa supériorité intellec-
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tuelle, il ne souffrait point d'opposition sur ce chapitre. Timide, presque farouche
avec ceux qui n'avaient pas l'air de le comprendre, il devenait éloquent pour peu
qu'il se sentît encouragé. Honorable jusqu'à la générosité, il lui arrivait d'oublier les
petites dettes pour faire de grandes largesses.’
Tels sont, sous une forme un peu plus concise que dans la prose de l'auteur, les
traits caractéristiques du héros. Il a pour pendant ou plutôt pour repoussoir son
supérieur hiérarchique, le résident, personnage formaliste et méticuleux, qui fait
une longue pause après chaque mot, si lent à parler et à penser que parole et
pensée semblent toujours suivies d'une nuée de restrictions, je dirais volontiers de
traînards, longtemps après que la question est vidée. Ses familiers l'ont surnommé
le père La Glaise.
Max Havelaar (accompagné de sa femme et de son enfant qui sont deux beaux
portraits) étonne son contrôleur et tous ses subalternes par sa profonde
connaissance du pays qu'il est appelé à gouverner et par ses idées excentriques
sur la nécessité d'améliorer le sort des indigènes. Les uns le prennent pour un
original, les autres lui croient le timbre un peu fêlé. Il les dérange et les épouvante
tous dans leurs vieilles habitudes routinières par le système révolutionnaire qu'il
prétend inaugurer. On l'accuse d'irréligion parce qu'il ne soutient pas les
missionnaires, et désire que la réforme morale précède la conversion, en soutenant
qu'un indigène baptisé seulement de nom ne vaut pas mieux qu'un fidèle. Ses
raisonnements sur toute sorte de sujets déconcertent à la fois amis et ennemis. Ses
rapports officiels, dans lesquels il ne déguise rien, indisposent ses supérieurs; et
cela ne doit pas nous étonner, si tout n'est pas trop exagéré dans le tableau suivant
de la fabrication en vogue pour ces documents.
‘En général, il est désagréable d'être un porteur de mauvaises nouvelles. Celui
qui les communique craint toujours d'avoir à se ressentir de la fâcheuse impression
qu'elles produisent. Le gouvernement colonial aime à pouvoir écrire en Hollande
que tout va bien. Le résident se complaît à écrire sur le même ton au gouvernement
colonial. Les résidents adjoints, qui ne reçoivent guère de leurs contrôleurs que des
rapports favorables, ne se soucient point d'envoyer de leur chef de mauvaises
nouvelles au résident. De là, dans toute cette correspondance officielle, un optimisme
de convention qui est un démenti à la vérité, en contradiction manifeste avec les
convictions
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que ces optimistes savent fort bien exprimer de vive voix, ou même avec les
statistiques et les calculs qui accompagnent leurs rapports. Si le sujet n'était pas si
sérieux, on pourrait citer par douzaines des exemples de ce décousu qui prêteraient
à rire aux dépens des rédacteurs. Je n'en rapporterai qu'un. J'ai entre les mains le
rapport annuel d'une résidence que je désignerai quand on voudra. Le résident se
montre heureux et enchanté de la prospérité commerciale du pays, et constate que
tout est en progrès. Un peu plus loin, il regrette de ne pas disposer de moyens
suffisants pour réprimer le penchant des indigènes à la contrebande. Mais quoi? Si
le gouvernement colonial allait prendre cet aveu en mauvaise part, et se fâcher à
propos du tort que les contrebandiers font aux recettes de la douane? Et il ajoute
gravement: Ces pertes, en tout cas, sont fort peu de chose. La contrebande est
presque nulle dans ma résidence, par la raison qu'il n'y a, pour ainsi dire, point de
négoce, et que presque personne ne veut risquer ses capitaux dans des entreprises
commerciales.
Un autre rapport débute littéralement par ces mots: Cette année-ci la tranquillité,
dans cette résidence, a été des plus tranquilles.
Quand la population ne s'est point accrue, c'est la faute du dernier recensement,
qui a été outré. Si les impôts ne produisent point davantage, c'est qu'il est
indispensable de ne les point surélever, afin d'encourager la production agricole;
mais laissez faire cette production et bientôt (dès que le résident aura pris sa retraite)
il sortira de là des millions.
Des troubles, des soulèvements ont fait trop de bruit pour être passés sous silence.
C'est l'oeuvre d'un petit nombre de mécontents, qui vont être réduits à l'impuissance,
car il est aisé de voir qu'on est partout très-satisfait du gouvernement colonial. La
famine ravage la population. C'est un accident. C'est que la récolte a manqué par
excès de sécheresse ou d'humidité, ou pour une cause quelconque indépendante
de la meilleure administration.
En un mot, les rapports officiels des agents du gouvernement colonial, et le résumé
de ces rapports, à l'adresse de la Hollande, sont un tissu de faussetés.’
Une accusation de cette gravité donna lieu à de violentes discussions tant aux
Indes qu'en Hollande. Après enquête, le tableau, quoique trop fort en couleur, se
trouva vrai.
Max Havelaar reprend:
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‘Chaque résident dresse et expédie tous les mois une situation des quantités de riz
importées ou exportées dans son ressort. Les statistiques distinguent entre le riz
qui croît à Java même et celui qui vient de l'étranger. En comparant, conformément
aux tables, les exportations de riz indigène d'une résidence à l'autre, il est aisé de
s'assurer qu'elles dépassent de je ne sais combien de milliers de quintaux les
importations de ce même riz indigène d'une résidence à l'autre.
Pour ne rien dire de l'aveuglement d'une administration qui accueille et publie de
pareils rapports, bornons-nous à expliquer le dessous des cartes.
Les fonctionnaires européens ou indigènes perçoivent un droit de tant pour cent
sur les produits destinés au marché européen. De là, insuffisance de la culture du
riz, d'où résultent tantôt dans une province, tantôt dans l'autre, des famines qu'il n'y
a pas moyen de dissimuler. Le gouvernement donne des ordres pour parer à l'avenir
à de pareilles calamités, et les rapports mensuels en question ont pour but de tenir
le gouvernement au fait, par la comparaison des exportations et importations entre
les résidences. Naturellement, qui dit exportation dit surabondance; qui dit importation
crie famine. Eh bien, nous insistons: en vertu des tables de statistique consacrées
exclusivement à la production de l'île, toutes les résidences additionnées exportent
plus de riz indigène qu'elles n'en importent de l'une à l'autre. En d'autres termes,
Java récolte plus de riz qu'il n'en cultive.’ Ce n'est là qu'un exemple entre cent de
la propension du gouvernement colonial à ne voir que le beau côté des choses et
à fermer les yeux sur le reste.
Max Havelaar, Multatuli, ou, pour le désigner par son vrai nom, M. Douwes Dekker,
s'insurge hautement contre ce système. On ne saurait ni révoquer en doute la
sincérité de ses bonnes intentions, ni voiler ses imprudences. Après avoir jeté sa
gourme à l'université de Leyde, Multatuli part pour les Indes. Il épouse une demoiselle
noble, mais aussi pauvre que lui, fait des dettes, s'attire sans cesse de méchantes
affaires, et, pour commencer, avec un vieux général qui nous est dépeint comme
un despote et un traîneur de sabre de la pire espèce, sur la côte ouest de Sumatra.
A Natal (Sumatra), on lui relève des irrégularités dans ses comptes. Il compose des
pamphlets contre ses supérieurs, court de duel en duel, et se fait bien vite une
réputation d'homme à talent, mais dangereux et endiablé, qui aurait admira-
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blement tourné sous un bon guide, mais qui, exposé à toute sorte de tentations et
entouré d'hommes ordinaires, avait plus de chance pour être craint à cause de son
mauvais caractère que pour être respecté à cause de sa supériorité. Il trouva son
district dans un pauvre état. Son prédécesseur avait parlé au résident d'une foule
de griefs qu'on avait contre le régent; malheureusement, comme de juste, il n'en
avait point fait l'objet d'un rapport écrit. On avait fermé les yeux ou plâtré le mal.
Les plaintes faites de vive voix contre un acte d'oppression aboutissaient à un
long entretien avec le prince indigène, qui niait tout et demandait qu'on produisît
des preuves. Les plaignants, cités à comparaître, tombaient aux pieds du prince et
imploraient leur pardon. ‘Non, leur buffle ne leur avait point été dérobé; ils se tenaient
pour assurés que l'intention du prince était de le leur payer au double au moins de
sa valeur.’ - ‘Non, ils n'avaient point été forcés d'abandonner leur champ et d'aller
cultiver pour rien les domaines du régent. Le régent s'était toujours proposé de leur
payer un fort salaire: ils en étaient fermement convaincus. Ils avaient perdu le sens
quand ils avaient prétendu le contraire, et ils suppliaient le régent de leur pardonner
cette abominable offense.’ Dès lors, le résident, qui pourtant n'ignorait de rien, se
trouvait dispensé de dénoncer le régent à l'autorité supérieure. Le lendemain, les
plaintes recommençaient, et un peu plus tard la même comédie, qui tournait souvent
au tragique. Les plaignants, qualifiés de rebelles, n'étaient pas ménagés. Beaucoup
s'enfuyaient dans d'autres districts. Il se commettait des meurtres étranges. Nul
recours pour les victimes de cet intolérable système. Max Havelaar se mit
sérieusement à l'oeuvre pour corriger ces abus. Il a intercalé dans son roman une
lettre officielle qu'il écrivait au contrôleur placé sous ses ordres. Il l'engage à ne rien
cacher ni dissimuler dans ses rapports, à dire toute la vérité, rien que la vérité, à
renoncer franchement et rondement à ces pratiques de prévarications et de
subterfuges qui avaient causé tant de malheurs.
Jusque-là, Max Havelaar se conduisait en homme courageux et probe; mais il
fut cruellement maladroit. Jamais il ne sut maîtriser sa manie de rire aux dépens de
ses supérieurs, et, si nous sommes bon juge, il eut le tort de confondre les personnes
avec les systèmes. De vieux et respectables fonctionnaires, qui avaient blanchi au
service, qui s'étaient distingués en bien des rencontres, nous sont donnés, non
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point pour ce qu'ils étaient, c'est-à-dire pour des instruments entre les mains d'un
gouvernement qui suit une mauvaise voie, mais pour des créatures foncièrement
vicieuses, pour des insensés ou des idiots dignes du mépris et des risées de
quiconque a le bonheur de posséder un peu de sens commun. Le roman abonde
en portraits, ou plutôt en caricatures, de personnages fort connus dans les îles
hollandaises. Les détails qui, pour des lecteurs étrangers, perdent une bonne partie
de leur saveur de haut goût, ont un attrait de plus pour le public hollandais.
L'auteur tombe dans un autre défaut presque aussi grave. Tandis qu'il ne trouve
pas de couleurs assez noires pour peindre les Européens, il prête aux indigènes
des vertus idéales qui n'existent que dans son imagination.
Le fait est que le Javanais, comme la plupart des Asiatiques, n'est, sous aucun
rapport, l'égal de l'Européen et ne le deviendra sans doute jamais. Max Havelaar
ne paraît point s'en douter. Ses portraits de paysans, tracés avec une verve
merveilleuse, valent ou surpassent comme fictions poétiques l'Atala de
Chateaubriand, le paria de la Chaumière indienne, l'Oncle Tom de Mrs. Beecher
Stowe. Au fond, ils ne soutiennent pas l'examen, et, pour tout lecteur qui raisonne,
ils portent leur condamnation avec eux. Démocrate par tempérament, Max Havelaar
nous représente l'indigène des basses classes comme l'homme innocent et vertueux
par excellence, vrai type de l'idylle élégiaque, victime de ses oppresseurs, des
fonctionnaires de l'Europe et des princes indiens, qui, à peine délivré de ses fers,
deviendrait aussitôt le parangon de l'humanité.
Le dix-septième chapitre du roman est un parfait échantillon de ce genre de style.
C'est le plus populaire peut-être de l'ouvrage entier, et, comme oeuvre d'art, ce
morceau de prose poétique n'a pas son pareil en Hollande. Il contient l'histoire de
Saïdjah, et nous n'hésitons pas à le reproduire, en l'abrégeant le moins possible.
‘Le père de Saïdjah avait un buffle avec lequel il labourait ses champs. Quand
son buffle lui fut enlevé par le chef du district de P...k...ng, il fut atteint au coeur, et
pas un mot ne sortit de ses lèvres pendant bien des jours. C'est que l'époque du
labour approchait: si la rizière n'était pas bientôt labourée, le moment des semailles
passerait, et il n'y aurait pas de riz au grenier.
Le père de Saïdjah devenait de plus en plus sombre. Sa femme
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n'aurait point de riz, ni Saïdjah, qui était encore un enfant, ni ses petits frères et ses
petites soeurs. Il serait dénoncé au résident adjoint comme n'ayant point payé les
taxes, et on le châtierait. Alors le père de Saïdjah prit un kriss dont le fourreau et la
poignée étaient garnis d'argent. Ce poignard javanais qu'il avait hérité de ses pères,
il le vendit à un Chinois pour vingt-deux florins, et s'acheta un autre buffle.
Saïdjah, qui avait environ sept ans, eut bientôt gagné l'amitié du nouveau buffle.
Je dis gagné l'amitié, car c'est une chose touchante que de voir à quel point le buffle
s'attache à l'enfant qui le soigne. La grosse et pesante brute lève et baisse la tête,
tourne son cou vigoureux à droite ou à gauche, au plus léger contact du doigt de
l'enfant, qu'elle connaît, qu'elle comprend, qui grandit avec elle...
Aux champs de Saïdjah confinaient ceux du père d'Adinda, ou de la petite fille
qui était destinée à devenir la femme de Saïdjah. Quand les petits frères d'Adinda
rencontraient Saïdjah sur la limite commune, les enfants jasaient entre eux et se
vantaient les bonnes qualités de leurs buffles. Mais celui de Saïdjah était, je crois,
le meilleur, parce qu'il était très-doucement traité: le buffle est très-sensible aux
bons traitements.
Saïdjah avait neuf ans et Adinda six, quand ce second buffle fut enlevé par le
chef du district de P...k...ng. Le père de Saïdjah, qui était très-pauvre, vendit à un
Chinois deux bracelets d'argent qui venaient des parents de sa femme, et il acheta
un autre buffle pour dix-huit florins.
Le petit Saïdjah eut un gros chagrin, car il apprit par les frères d'Adinda que son
buffle avait été emmené au chef-lieu du district, et il avait bien peur qu'on ne l'eût
livré au boucher, comme on fait de tout le bétail qu'on enlève aux paysans.
Et Saïdjah pleura longtemps et en silence, et il refusa de manger, et il regrettait
amèrement son buffle, car Saïdjah n'était qu'un enfant.
Bientôt le nouveau buffle, moins beau pourtant que le buffle conduit au boucher,
gagna l'affection de l'enfant... Un jour, il lui sauva la vie, en attaquant hardiment et
en éventrant un tigre qui guettait Saïdjah.
Et quand ce troisième buffle fut enlevé et mené à la boucherie (vous ennuyé-je,
ô ma lectrice!), Saïdjah avait douze ans, et Adinda se tissa elle-même un sarong
de couleur sombre, car elle avait vu la désolation de Saïdjah. La mère était plus
désolée encore, car le buffle avait
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sauvé la vie de son fils. Aussi avait-il dû comprendre à ses pleurs qu'elle était
innocente de son départ, et de la mort qui l'attendait chez le boucher.
Le père de Saïdjah s'enfuit du canton, car il n'avait plus de quoi payer ses taxes,
et n'avait rien à vendre pour s'acheter un autre buffle... La mère de Saïdjah mourut
de misère, et le père de Saïdjah fut arrêté par la police pour avoir quitté sa maison
sans passe-port. Il fut rudement bâtonné, jeté en prison, traité comme un fou furieux:
on le deviendrait à moins. Il recouvra bientôt sa liberté: il mourut.
Ce que devinrent les frères et les soeurs de Saïdjah, je n'en ai jamais rien su. La
maison qu'ils avaient habitée resta quelque temps vide, et puis elle s'en alla en
ruine, car elle était légèrement bâtie en bambou, avec un toit de longues herbes.
Un petit tertre de poussière et de débris marque la place de tant de misères. Il y a
beaucoup de tertres de ce genre dans la circonscription de Lebac.’
Saïdjah, dont l'auteur veut achever l'histoire, a quinze ans quand son père meurt.
Il part pour chercher fortune. Il prend congé de sa fiancée, et promet de revenir sans
faute et sans retard au bout de trois fois douze mois. Les amoureux conviennent
de se rencontrer sous un grand arbre à la lisière de la forêt. Saïdjah emporte une
fleur qui est un gage d'amour et de constance; il donne en échange un morceau du
mouchoir bleu dont il entoure sa tête. L'auteur note en détail toutes les pensées qui
lui viennent sur la route de Batavia; et, passant de la prose aux vers, il nous sert
une fort belle pièce, mais romantique et sentimentale, qu'il n'est pas aisé de prendre
pour la vraie expression de ce qui doit passer par la tête d'un paysan javanais.
Les derniers vers supposent que le voyageur s'en reviendra inconnu et mourant:
‘Si je meurs, dit-il, à Badoër, je serai enterré en dehors du village, à l'est, où s'élève
la colline, où poussent les longues herbes; Adinda passera quelquefois par là, et
le bord de son sarong frôlera doucement les feuilles, et je l'entendrai.’
Tel est le ton de la pièce entière, et cela nous paraît plus germanique que javanais.
Cependant Saïdjah, qui n'est point encore mort, arrive dans la capitale de l'Inde
hollandaise, trouve un bon maître qu'il sert honnêtement trois ans de suite,
économise ses gages, et, fidèle à sa promesse,
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part en temps utile pour s'en retourner au village. Il arrive à l'heure dite au lieu du
rendez-vous, et chante le bonheur qu'il va devoir à l'amour et à la constance de sa
maîtresse. Seconde pièce de vers aussi belle que la première, mais sujette à la
même observation.
Son désappointement est cruel. Après avoir vainement attendu la jeune fille, il
court au village pour la chercher. La maison du père est en ruine. C'est la répétition
désolante et monotone du rapt des buffles. Toute la famille est en fuite. L'amant
désespéré finit par apprendre qu'Adinda lui est restée fidèle. Il retrouve et suit les
traces de la famille jusque sur la côte sud de Sumatra, où elle a rejoint un parti
d'insurgés. Nous donnons la conclusion de ce triste récit dans les propres termes
de l'auteur:
‘Un jour que les insurgés venaient d'essuyer une nouvelle défaite, Saïdjah errait
de ruine en ruine, dans un village emporté et incendié par les troupes hollandaises.
Il savait que la bande, dès lors anéantie, était principalement composée de gens
de chez lui. En courant comme un fou d'une case en flammes à l'autre, il découvrit
le corps du père d'Adinda, avec une baïonnette rompue dans la poitrine. Près du
père gisaient assassinés trois frères d'Adinda, dont le dernier était encore un enfant.
Un peu plus loin, venait Adinda même, nue et affreusement mutilée. Sur la blessure
béante qui avait mis fin à ses souffrances, sa main raidie serrait encore un lambeau
de cotonnade bleue.
Saïdjah se précipita sur quelques soldats qui repoussaient les derniers insurgés
dans les flammes. Il les arrêta un instant, en se jetant sur la pointe des baïonnettes
qu'il saisit à pleins bras, et fut assommé à coups de crosse.
A quelque temps de là, il y eut de grandes réjouissances à Batavia, pour célébrer
la nouvelle victoire qui ajoutait tant de nouveaux lauriers à la vieille gloire de l'armée
hollandaise des Indes. Le gouverneur général écrivit en Europe que l'ordre régnait
dans les Lampongs, et, sur l'avis de ses ministres, le roi des Pays-Bas récompensa,
comme de raison, l'héroïsme de ses soldats par une abondante distribution de croix.
Et, dans les temples et les assemblées chrétiennes, les âmes dévotes adressèrent
des actions de grâces au Dieu des armées, qui avait bien voulu se ranger encore
une fois sous les drapeaux des Pays-Bas.’
Un ton pareil, plus ou moins admissible dans un roman, est tout à
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fait condamnable dans une discussion sérieuse. Transformer par une fiction poétique
toute victime de l'oppression en un type idéal d'innocence et de vertu, - vouloir que
les instruments d'un système vicieux soient de toute nécessité des monstres de
cruauté et de perversité, ce sont des théories aussi fausses l'une que l'autre.
C'est bien souvent le contraire qui est vrai. On sait que le soldat hollandais, exposé
sous le climat des tropiques à d'extrêmes fatigues, est patient, discipliné, nullement
indigne des récompenses que la métropole ne lui prodigue point.
Qu'il y ait eu des scènes comme celles qui servent de fond aux tableaux de Max
Havelaar, personne ne songe à le nier. En généralisant des cas particuliers, en
exagérant dans une cause d'ailleurs juste et bonne, Max Havelaar s'est fait lui-même
du tort. Au lieu d'une publication calme et pratique sur le sujet qui lui tient à coeur,
M. Douwes Dekker, rebuté, il est vrai, sans façon par les autorités coloniales, et
malmené au delà de ses démérites, a préféré composer un roman à sensation.
Admiré comme romancier, fier à bon droit d'avoir éveillé l'attention publique sur la
matière, il a soulevé des tempêtes d'indignation au sein du parti conservateur et
parmi ceux dont il ridiculisait sans pitié les amis et les parents. Les dernières lignes
de l'ouvrage sont de la plus haute inconvenance:
‘Ce livre, s'écrie-t-il, n'est qu'une préface... Je redoublerai d'efforts, et j'aiguiserai
mes armes autant que besoin sera. Plaise au ciel que cette nécessité me soit
épargnée!... Non, ce ne sera point nécessaire; car c'est à vous que je dédie mon
livre, à vous, Guillaume III, roi, grand-duc, prince, que dis-je? plus tout cela, EMPEREUR
de ce bel empire des îles indiennes, qui sont comme une ceinture d'émeraudes
autour de l'équateur... C'est à vous que je demande, en toute confiance, si c'est
votre volonté imperiale
Que les paroles d'Havelaar soient étouffées par des La Glaise et des Droogstoppel,
Et que, dans vos Indes, plus de treize millions de vos sujets soient, en votre nom,
brutalisés et réduits à la mendicité?’
Naturellement, un pareil appel à la couronne, sous cette forme, et dans un Etat
constitutionnel, ne pouvait point recevoir de réponse. Mais, à tort ou à raison, le
coup était porté. Ce fut un éclat, un fracas. Pour quelque temps, dans les cabarets
comme dans les salons, on ne parla plus que de Max Havelaar. La question coloniale
revint sur le
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tapis. Le parti conservateur prit l'alarme, et il courut de singuliers propos sur certaines
tentatives faites pour acheter à l'avenir le silence de l'auteur. On discutait hautement
sa vie publique et sa vie privée. Il réclamait lui-même à grands cris contre la
réputation qu'on lui faisait de romancier habile: il n'en voulait pas d'autre que celle
de réformateur des Indes.
En peu de semaines la première édition de l'ouvrage fut épuisée. La seconde,
demandée partout avec impatience, ne parut point. C'est une courte et fâcheuse
histoire. M. Dekker avait cédé son droit de propriété à un auteur hollandais qui tient
lui-même un rang dans les lettres, et qui s'était chargé de trouver un éditeur pour
un confrère encore inconnu. Les récriminations que soulevaient les personnalités
dont nous avons parlé et le bruit que faisait le roman déterminèrent le
concessionnaire à ne point permettre un nouveau tirage, et les tribunaux lui
donnèrent raison.
M. Douwes Dekker reprit la plume. A Max Havelaar succédèrent les Idées de
Multatuli et un grand nombre de pamphlets concis et vigoureux. Puis cette fertile
veine sembla s'épuiser, et on vit disparaître de l'arène l'athlète qui semblait tant
promettre. S'il a publié récemment une nouvelle brochure dans le même style original
et fort, elle porte sur une question qui n'a aucun rapport avec la nôtre.
Et cette question de l'Inde a-t-elle fait quelques progrès dans ces dernières
années? Nous n'oserions guère l'affirmer. A un ministère conservateur de courte
durée succéda un cabinet libéral. M. Thorbecke, celui dont lord Palmerston disait:
‘C'est un trop grand homme pour un si petit pays,’ devint premier ministre ou
président de fait, car le titre n'existe point en Hollande. M. Fransen van der Putte
était nommé au département des affaires coloniales. On attendait beaucoup de lui,
et on pouvait, en effet, compter sur lui tant qu'il serait appuyé par le président. Mais
le parti conservateur, faible en nombre, plus faible encore par l'impopularité de sa
cause, puisa des forces dans les dissensions des libéraux.
Ceux-ci, en véritables étourdis, traitaient M. Thorbecke de tyran incapable de
s'entendre avec ses égaux. Le fait est que les ministres ses collègues, fort
au-dessous de lui en capacité politique, détestaient cordialement la présence d'un
esprit d'élite dans le cabinet. Ils obligèrent M. Thorbecke à se retirer, et M. van der
Putte devint le chef du nouveau cabinet. Comme on l'avait prévu, ce cabinet dura
peu.
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Le budget des colonies rencontra une si vive opposition, que le nouveau président
et ses collègues donnèrent leur démission. Les libéraux, affaiblis et divisés, firent
place aux conservateurs, qui prirent les rênes du gouvernement. Le portefeuille des
colonies passa aux mains d'un ultra-conservateur, M.P. Myer. Les réformes partielles,
ou proposées ou inaugurées, étaient menacées d'être toutes suspendues et, pour
un moment, les affaires de l'Inde parurent si compromises, que les libéraux, en
guerre entre eux sur toutes les autres questions, songeaient à se rallier contre leur
ennemi commun sur le chapitre de la politique coloniale. D'après un bruit fort
répandu, M. Myer n'avait accepté son portefeuille que sous condition. Il s'agissait
pour lui d'obtenir de la Chambre le vote de cette section du budget et, aussitôt ce
succès emporté, il en serait récompensé par le titre de gouverneur général des
colonies. M. Myer et ses amis nièrent effrontément, soit en particulier, soit en pleine
Chambre. Comme le parti libéral était désorganisé, comme le nouveau ministère
se montrait conciliant, faisait entrevoir des concessions, s'engageait même par des
promesses, ses premières mesures passèrent sans rencontrer beaucoup
d'opposition. A moins d'une semaine de là, les journaux publiaient la nomination de
M. Myer aux fonctions de gouverneur général, et il s'embarquait en toute hâte pour
les Indes, en laissant son portefeuille entre les mains du ministre actuel, M.
Trahraney. On conçoit l'indignation de la Chambre et du public. Un membre du parti
conservateur, orateur éloquent, M. Keuchénius, attaqua hardiment le cabinet entier,
et le ministère eut à subir un vote d'improbation. A peine au pouvoir depuis quelques
semaines, les conservateurs semblaient à la veille d'en être encore exclus. Ils
n'étaient pas disposés à se rendre si vite. Aux grands maux les grands remèdes.
Ils prirent le parti de dissoudre la seconde Chambre, sous prétexte qu'en blâmant
par un vote la nomination de M. Myer, elle avait empiété sur la prérogative royale,
qui réserve à la couronne le droit de nommer tous les fonctionnaires. A ce compte,
le roi en personne devenait responsable des faits et gestes du cabinet, d'une
signature donnée par le ministre des colonies. Nous nous abstenons de tout
commentaire, et nous aurions même passé ces incidents sous silence, s'ils ne
touchaient point de si près à notre sujet. Qui croirait que le ministère s'avisa de
prendre une mesure encore plus extraordinaire dans un Etat constitutionnel?
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Les élections ne sont point en Hollande ce qu'elles sont en Angleterre. En général,
un tiers au moins des électeurs, de ceux qui appartiennent aux basses classes,
restent fort tranquillement chez eux. Ils n'entendent rien à la politique, et ne veulent
point s'en mêler. Dans les hautes classes, la conduite des ministres avait provoqué
un sentiment de dégoût. Pour s'assurer dans une nouvelle Chambre une majorité
conservatrice, le cabinet crut devoir prendre, à l'approche des élections, des
précautions inusitées. Il imagina de publier une proclamation royale qui appelait
tous les électeurs au scrutin, afin de faire sortir de l'urne des membres qui
sauveraient l'existence du cabinet, au lieu de compromettre le bien public par de
perpétuels changements de ministres. On expliqua aux électeurs naïfs que le propre
désir du roi était de conserver ses conseillers. Les journaux conservateurs
développèrent ce thème. Par eux les chefs du parti libéral furent stigmatisés comme
des rebelles et des traîtres, comme les plus dangereux ennemis de leur roi et de
leur pays, et, grâce à ces manoeuvres, beaucoup de libéraux ne furent point réélus.
Les ministres ont ainsi conquis une faible majorité. Encore se soutiennent-ils plutôt
par les querelles qui continuent à diviser leurs adversaires, que par leurs propres
forces; et la preuve n'est pas loin. Le parti ultraconservateur et orthodoxe brûle de
reviser la loi sur l'instruction primaire. Le cabinet a dû lui refuser cette satisfaction,
parce qu'il avait besoin de l'appui des libéraux pour se maintenir contre la Chambre.
De même, le ministre des colonies, pour faire passer son budget, a fait aux libéraux
de nombreuses concessions et vu voter contre lui les chefs du parti qui l'a porté au
pouvoir. A l'heure qu'il est, le cabinet est divisé. Ou bien M. Trahraney fera place à
un ministre franchement conservateur, ou bien le ministère entier tombera sous les
coups des libéraux. Quelque tour que cela prenne, la question des colonies sera
sans doute vidée dans un sens ou dans l'autre, et ce sera un triomphe temporaire
pour un des deux systèmes dont nous avons à récapituler et à mettre en saillie les
points capitaux.
Les conservateurs préconisent le travail forcé et veulent maintenir aux princes
indigènes le droit d'imposer à leur profit des corvées aux paysans. Ils se prononcent
encore pour le vieux système de l'Etat cultivateur, c'est-à-dire qu'il appartient, suivant
eux, au gouvernement de désigner tous les ans des emplacements à son choix, et
d'y faire cultiver telles quantités que bon lui semble de certains produits du sol.
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Les libéraux demandent le travail libre, des impositions fixées à un taux connu, la
possession incontestée du sol pour l'indigène affranchi qui ne serait plus tenu envers
son prince à aucune prestation en nature, et de vastes concessions de terres en
friche à qui les voudrait, avec garantie et promesse du gouvernement de n'autoriser
aucun de ses agents à venir entraver les efforts des colons pour développer le
travail libre. C'est le système que préférait autrefois sir Stamford Raffles, et qui a
eu le malheur d'être mal compris et imparfaitement appliqué par quelques-uns des
derniers ministres libéraux de la Hollande. Au lieu de conférer la propriété du sol
aux individus, ces ministres l'avaient transportée aux dessas, disons aux communes.
Par suite, le paysan demeurerait dans la même dépendance du grand personnage
de chaque localité, au lieu d'être élevé, comme on en avait eu l'intention, à la dignité
de franc tenancier.
Comme les cultures gouvernementales n'ont point cessé d'être en vigueur, il y a
en réalité deux théories des plus contradictoires qui luttent depuis longtemps l'une
contre l'autre à Java, et qui ont créé une situation à laquelle il n'est point aisé de
porter remède. Autre difficulté, plus grave encore, pour le gouvernement des colonies
hollandaises: il n'y pas, en nombre rond, dans l'île de Java plus de 25,000 Européens,
dont beaucoup ne sont même pas sujets hollandais; et ces 25,000 Européens,
soutenus d'une armée d'à peine 20,000 hommes, doivent imposer le joug de la
terreur ou de la force à une population indigène de plus de 13 million d'âmes. La
rareté des émigrants européens s'explique par plusieurs causes. Autrefois le
gouvernement hollandais était jaloux jusqu'à l'excès et à la déraison des étrangers,
plus soupçonneux encore, s'il est possible, envers ses propres sujets. Il mettait de
terribles bâtons dans les jambes de quiconque aurait voulu s'établir à Java. Les
résidents étaient investis des pouvoirs les plus arbitraires, et bien peu de capitalistes
osaient tenter une exploitation dans un district, sous la menace d'en être exilés et
de voir leur entreprise mise à néant par quelque fonctionnaire subalterne qui
s'offensait d'un acte ou d'une parole contraire à son bon plaisir. C'était le bon vieux
temps. L'île était considérée comme une mine d'or réservée aux amis du
gouvernement. Aventuriers besoigneux, mais bien apparentés, fonctionnaires
reconnus incapables ou nuls, mais bien nés, enfants prodigues, fils de veuve, tout
cela était expédié aux Indes par d'officieux protecteurs qui leur ménageaient des
postes
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lucratifs et des occasions de faire fortune. Deux ans en moyenne y suffisaient, après
quoi le nouveau riche s'en revenait en Hollande, abandonnant sa place aux Indes
à un autre affamé, tout aussi pressé de remplir sa bourse et de revoir l'Europe.
C'était un pauvre encouragement pour le commerce et l'esprit d'entreprise. Le
gouvernement retenait tout dans ses mains. Les favoris trouvaient bon à garder ce
qui est bon à prendre, et quoique cette fâcheuse politique soit tout à fait abandonnée,
les suites pèsent encore sur la génération actuelle. ‘Tout comme chez nous,’ dira
quelque lecteur.
Aujourd'hui tout Hollandais (ou pour mieux dire tout Européen) qui part pour Java
avec une bonne santé, une bonne tête et une dose suffisante d'énergie, est sûr de
prospérer avec le temps. S'il n'y a plus de fortune à faire en deux ans, l'aisance
vient en dix ans, et le million même arrive, si on consent à demeurer sur place et à
prendre ce qui s'offre. J'entrevois bien pourquoi si peu de gens restent à Java au
delà du temps strictement nécessaire pour amasser de quoi vivre chez eux. Le
climat est presque partout énervant. L'esprit ne trouve point de pâture et le corps
en a trop. Il faut faire élever ses enfants en Europe. Les maladies de foie, la nostalgie
font tous les jours des progrès. Aussi, en dépit de toutes les facilités à présent
offertes à l'immigration hollandaise, le nombre des amateurs n'augmente pas vite.
On a essayé en dernier lieu d'améliorer les écoles, multiplié les avantages qu'on
accorde à tout venant. Cela n'a guère eu de succès: c'étaient des demimesures qui
laissent encore le colon sans garanties solides pour sa sécurité et sa prospérité à
venir.
L'armée des Indes, qui n'a rien de commun avec le service d'Europe, compte
dans ses rangs des bandes vaillantes et endurcies qui ont rendu au gouvernement
d'inappréciables services. Peut-être y admet-elle trop d'éléments mal choisis pour
sauvegarder la supériorité morale de l'Européen. On peut diviser les officiers en
deux catégories: ceux qui sont formés avec les cadets destinés à l'armée d'Europe,
au collége militaire de Breda, aux frais du gouvernement, et qui sont irréprochables
sous tous les rapports; ceux qui sont tirés de la troupe, après avoir débuté aux Indes
comme simples soldats, ou qui, étant officiers ou sous-officiers en Europe, permutent
pour les Indes. La plupart des hommes qui s'enrôlent en Hollande pour les colonies
sont des mauvais sujets de la pire espèce, soit hollandais soit
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étrangers, qui n'ont que cette ressource pour ne pas mourir de faim. L'étudiant
hollandais qui a mangé ses frais d'examen, le banqueroutier allemand, le dissipateur
français, les libérés des diverses légions étrangères, d'anciens zouaves qui ont
combattu en Crimée, en Afrique, en Italie, au Mexique, tout cela se coudoie dans
les rangs et partage les misères de la campagne. La plupart de ces hommes sont
des diable-au-corps, excellents en expédition, détestables en garnison, et on ne
peut plus mal faits pour exercer sur la population indienne une influence salutaire.
Les libéraux voudraient fondre au profit commun des deux armées le service de la
métropole et celui des colonies. Ils demandent, en outre, qu'on prenne un peu plus
de soin des travaux de défense de la côte nord, et qu'on arme un certain nombre
de ports pour protéger en cas de guerre, la marine marchande. Enfin une réforme
vivement réclamée non-seulement par les libéraux, mais encore par les
conservateurs modérés, est celle des lois pénales. Tandis que la métropole a depuis
longtemps adopté le code français, c'est un vieux code, une compilation indigeste
de mille articles, aussi faux de nos jours en pratique qu'en théorie, qui règne encore
aux colonies. Sur ce chapitre, l'opinion publique, déçue par des promesses mal
tenues, est devenue fort impatiente.
Telle est l'esquisse de la situation des colonies hollandaises. On voit qu'il s'agit
surtout de la marche politique à suivre dans le gouvernement de l'île de Java. Si
nous tenions à terminer, comme nous avons commencé, par une boutade empruntée
à l'auteur qui nous a servi de guide, nous dirions avec lui que la question menace
de rester longtemps en suspens et d'engendrer encore d'interminables débats,
qu'elle s'embrouillera d'autant plus que l'opinion publique, au lieu de remonter aux
faits, flotte et change avec les orateurs qui parlent sur la matière, que ces orateurs
étant pour l'ordinaire des spécialistes, c'est-à-dire des hommes qui ont occupé
quelque haute position aux colonies, leurs erreurs et leurs préjugés font et défont
le vote des chambres. Ce n'est pas notre avis. Les systèmes opposés nous
paraissent nettement définis; leurs partisans se séparent en deux camps bien
tranchés, et nous entrevoyons dans un avenir assez rapproché une lutte et une
victoire décisives dans un sens ou dans l'autre.
TH.L. (North British Review.)
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[2 augustus 1867
Brief van Multatuli aan Rooses]
2 augustus 1867
Brief van Multatuli aan M. Rooses. Dubbel velletje postpapier, tot onderaan blz.
3 beschreven. (A.M.V.C., Antwerpen; fotokopie M.M.)
Op de gefrankeerde enveloppe het adres: Den Heere Max Rooses Secretaris der
Inrichtingscommissie van het IX Nederl. letterkundig Congres. GENT. Korenlei 2.
Den Heere Max Rooses
Secretaris enz. Gent
Keulen 2 Augustus 1867
Zeer geachte Heer!
Geheel in overeenstemming met hetgeen Gy de goedheid hadt my medetedeelen
in uwen vriendelyken brief van 26 Juli, ontving ik heden morgen eenen brief van
den Heer Rolin-Jaquemyns, en tevens een schryven van den Secretaris van het
Crombrugghe's Genootschap. Beide stukken waren zeer vereerend, en ik zag met
groot genoegen dat men zich beriep op de met U overeengekomen voorwaarden.
Die voorwaarden zyn van myn kant, dat ik zooveel myne krachten toelaten hoop te
beantwoorden aan de blyken van welwillendheid en onderscheiding die my van de
Gentsche Heeren zyn ten deel gevallen.
n

Ik hoop dus reeds den 18 in uwe stad aantekomen, zal in een hôtel afstappen,
en daarna terstond my de eer geven van een bezoek. Ik kan echter nagaan dat er
groote concurrentie wezen zal voor kamers. Zoude het niet te veel gevergd zyn, U
te verzoeken ergens in een logement een kamer voor my te bespreken? Ik ben zoo
vry U te dien einde myn kaartje aantebieden, opdat gy het in uwen naam, met de
noodige boodschap zoudt kunnen doen afgeven.
En - nog een verzoek! Ik moet den Heer Secretaris van het V.Cr.'s Genootschap
antwoorden op zyne vraag naar het onderwerp van myn voordragt. Maar zie, de
handteekening - zeer duidelyk voor wien het weet, waarschynlyk - is onduidelyk
voor my, die niet het genoegen had dien heer te kennen. Ik las eenmaal van iemand
die, in een gelyk geval, zoodanig adres op den brief plakte, en aldus de
naamteekening maakte tot adres. Nu dat wil ik niet doen. Zoudt gy de goedheid
willen hebben my dien naam optegeven? Is 't Waes, Waen of Waem?
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Den heer Rolin-Jaquemyns kende ik by renommee, en juist zooals gy zegt: als een
zeer geacht en verlicht man. Ik verlang er naar om onder Vlamingen te zyn. Van
Antwerpen heb ik aangename herinneringen. Toch is er iets byzonders in myne
opvatting van Vlaamsche eigenaardigheid. Ik voelde my te Antwerpen te huis, niet
om de overeenstemming met Holland - waar ik niet te huis ben - maar om 't verschil.
My aanbevelende voor spoedig antwoord, en onder dankbetuiging voor uwe
welwillendheid, noem ik my met hoogachting
Uwdienstwillige Dienaar
Douwes Dekker
Zal de Geyter komen?
Dat hoop ik.

[2 augustus 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
2 augustus 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, tot onderaan
blz. 3 beschreven. (M.M.)
a costi: te uwent, in uw eigen plaats.
als myn berigtjes niet: er zijn dus meer ingezonden dan er gedrukt zijn.
Keulen 2 Augustus 67
Waarde Heer Huet, Uw brief neemt my een steen van het hart. Ik zal u
doodeenvoudig gelooven, en daarmee uit. Begrypen kan ik het niet, dat de courant
gediend is met berigtjes die men immers even goed a costi kon laten byeenbrengen,
en die noodzakelyk gebrekkig zyn, daar ik slechts over 1 a 1½ kolom in de week te
beschikken heb. Indien er ruimte was voor één kolom daags, en ik zou daarin de
geheele Duitsche post mogen behandelen, ware er meer kans iets (betrekkelyk)
geacheveerds te leveren. Nu vind ik, dat ik of te veel of te weinig geef. Lever ik myn
quantum, dan vind ik dat ‘de Ryn’ meer plaats inneemt dan hem in verhouding met
andere rubrieken toekomt, en zoo niet, dan bezwaren my de f 25 van de H.H.
Enschede. Doch ik zal u niet verder lastig vallen met myn vrees, en ik reken er op
dat gy zoodra myn geschryf niet gebruikt kan worden, my uitdrukkelyk zult
waarschuwen. Ge moet weten dat ik telkens in angst zat als myn berigtjes niet
opgenomen waren. ‘Daar heb je 't al, dacht ik, ook dáár afgekeurd!’ En ik stelde my
voor, dat gy stryd te voeren hadt om my te doen dulden.
Gelyk met uwen brief kreeg ik er twee uit Gent. Een van den heer
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Rolin-Jaquemyns, en één van den secretaris van het Crombrugghe's Genootschap,
beide over de ‘conférentie’ die ik houden zal over... ik weet niet wat.
Die Heeren schryven zeer - hoe heet het - zeer indehoogtestekend. Dat deed ook
de heer Rooses, secretaris van het Congres. Welnu, het is niet dáárdoor dat ik my
bewegen liet aan die zaak deeltenemen. Ik ben geen letterkundige, ik houd niet van
‘spreken’ op kommando, ik geloof niet aan 't nut van zulke dingen, en boven alles
- ik ben schuw.
De reden die my drong de voorstellen aantenemen, ligt in de flauwe hoop dat ik
misschien in Gent, of elders in Belgie, iets vinden zal, waardoor ik in staat zal worden
gesteld myne familie te laten komen. Een zeer klein vast inkomen zou my hiertoe
doen besluiten. Wel is de hoop zeer flauw, maar 't zou kunnen!
Gy schynt het zeer druk te hebben, en ik kan nagaan dat alle schryvery U
tegenstaat. Onlangs las ik in een ouden kronyk van een paar ridders die niet lezen
konden. Ik was er jaloers van.
Nu, maar daarom zal ik u verschoonen van een langen brief. Nog eens, hartelyk
dank voor den uwen. Ja, waarlyk meende ik het, heusch! En nog begryp ik het niet,
maar ik geloof u.
Wees met uwe vrouw hartelyk gegroet van
ta.v.
Douwes Dekker
Zou het als inbreuk op den regel beschouwd worden, indien ik verzocht my het
honorarium over 15 Juli-Aug. wat vroeger dan gewoonlyk te zenden? Ik heb dat
geld noodig om den 18 op reis te gaan.

[2 augustus 1867
Brief van Multatuli aan Van Lennep]
2 augustus 1867
Brief van Multatuli aan J. van Lennep. Dubbel velletje papier, geheel beschreven.
(Gemeente-archief Amsterdam; fotokopie M.M.)
WelEdgestr. Heer
Mr. J. van Lennep
Ryksadvocaat &c.
Keulen 2 Augustus 1867
Amsterdam.
Weledelgestrenge Heer!
Nadat ik in myn vorigen UWEDGestr. mededeelde dat ik binnen kort U zou naderen
met een verzoek, heb ik gedurig geweifeld, en
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naar middelen uitgezien om op andere wyze het doel te bereiken dat ik met myn
verzoek beoogde.
Na lang beraad, voel ik my thans gedrongen daartoe overtegaan. Sedert ruim
een jaar bevinden zich myne vrouw en kinderen in Italie. De oorzaak hunner reize
derwaarts, lag in myn onvermogen hun in myne nabyheid dak en onderhoud te
bezorgen, en de noodzakelykheid drong my tot het aannemen eener uitnoodiging
van vrienden te Milaan, die op zich namen myn gezin by zich te nemen. Natuurlyk
beschouwde ik dien maatregel als tydelyk, en ik zon gedurig op middelen om een
eind te maken aan eene scheiding, die te wreeder voor my was, èn omdat ik
daardoor, meer nog dan vroeger, het doelwit werd van kwaadaardige aanvallen,
die my voorstelden als onverschillig voor de mynen, - èn omdat daardoor myne
kinderen verstoken blyven van het opzigt over hunne opvoeding en hun onderwys,
dat door vreemden, hoe welgezind ook, niet dan gebrekkig kan worden uitgeoefend.
Sedert lang alzoo peins ik op middelen om myn gezin weder in myne nabyheid
te doen komen, en telkens ontbreekt het my aan de daartoe noodige gelden.
Ik ben dus op het denkbeeld gekomen, UWEDGestr. te vragen, of er geene
mogelykheid wezen zoude het door U voor my gereserveerde aandeel in de Havelaar
te doen overnemen, hetzy door den eigenaar van den anderen helft, hetzy door
eenigen anderen uitgever. UWEDGestrenge zelve kan, beter dan ik, nagaan welke
geldswaarde dit halve aandeel in het kopyregt, nog kan hebben, vooral indien men
zoude overgaan tot het bezorgen eener volksuitgave, die, ook in Belgie, naar ik
meen, grooten aftrek hebben zoude.
Ik ben dus zoo vry dit voorstel, met grooten aandrang in Uwe welwillendheid
aantebevelen. Ik wilde kort zyn, en daarom onthield ik my van het schetsen der
gevolgen die het afwezen van myn gezin na zich slepen. Bovendien - myne vrouw
is ziek, en ik vrees dat er periculum in morâ is! Reeds dit alleen zal, naar ik meen
te mogen hopen, UWEDGestrenge nopen tot eene gunstige overweging van myn
verzoek.
Een der redenen die my weerhielden van meer spoed, lag in de misschien domme
hoop, dat in de Nederlandsche Kamers by de debatten over de
tractementsverhooging van Inl. Hoofden op Java, ook
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myn toestand zou ter sprake gebragt zyn. Een klein pensioen om my te beveiligen
van broodsgebrek, ware niet onbillyk geweest. Doch niemand schynt er aan gedacht
te hebben.
Na beleefde groete, heb ik de eer met hoogachting te zyn
UWEDGestr. Dienstwillige Dienaar
Douwes Dekker
Komödienstrasse 14 B

[2 augustus 1867
Brief van Tine aan Potgieter]
2 augustus 1867
Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje postpapier, waarvan drie
bladzijden beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Milaan 2 Augustus 1867
Waarde Heer Potgieter,
Den 26st Julij ontving ik weder 100 fr: Uwe goedheid stelt me in de gelegenheid
mijne gezondheid te verbeteren ontvang daarvoor mijnen hartelijken dank.
Mevrouw Omboni, schreef mij dat zij aangedaan was over de belangstelling die
U in ons steldet, U heeft mijne vriendin zoo lief ontvangen en zij hebben mij verzekerd
dat ik voorloopig nog voort kon gaan met mijne gezondheid te soigneren. Ik vind
dat zeer geruststellend, maar van mijn kant zal ik trachten zoo gaauw mogelijk weer
instaat te kunnen zijn weder iets bij de hand te nemen. Mijne gezondheid is oneindig
beter maar de kwaal is nog niet geweken bij de minste vermoeijenis hoest ik en voel
dan voort pijn op de borst.
Waarde Heer Potgieter mag ik U verzoeken, mij op mijn woord te gelooven dat
de mij toegezondene gelden alleen gebruikt worden voor mij en de kinderen. Ik kan
U de heiligste gelofte doen dat ik 't zelfs niet anders zou kunnen doen want de
kinderen hebben veel noodig. zelfs bij de strikste zuinigheid, mijne ziekte heeft me
uitgaven doen maken die ik volstrekt noodig had om mijne krachten weder te krijgen.
Dekker heeft mij van zijne armoede nog een paar maal wat gezonden dat mij zeer
te staden kwam. Geloof mij U kunt gerust zijn dat ik geen misbruik van Uw vertrouwen
zal maken en de gelden zullen gebruikt worden voor t' doel waarvoor t' mij gegeven
wordt. maar ik bid U, wantrouw me niet, want dat doet me zeer.
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De kinderen zijn zeer wel Nonni heeft een week t' bed moeten houden zij was
gevallen en had zich geblesseerd maar gelukkig is alles weer over, zij leert bijzonder
goed, zij zal op 't examen een stuk op de viool spelen, dat waarlijk aardig is. Eduard
is ook bezig met zijn examens, ik heb veel liefde van mijne kinderen, maar ik kan
ook in gemoede zeggen dat ik alles voor hen ten offer breng.
Ontvang mijnen dank Waarde Heer Potgieter en geloof mij met de meeste Achting
en Vriendschap
E: H: Douwes Dekker

[2 augustus 1867
Van den Rijn (XLVIII)]
2 augustus 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 180.

Van den Rijn, 30 Julij.
De berigten uit Ems nopens den gezondheidstoestand des Konings luiden gunstig.
Toch wordt door de geneesheeren het gebruik eener na-kuur in een zwitsersch bad
aangeraden, aan welken raad dan ook door Z.M. gevolg zal worden gegeven, doch
niet dan na alvorens de aankomst van graaf Bismarck te Ems te hebben afgewacht.
Men ziet de komst van den president-minister dagelijks tegemoet. - Zoowel te Ems
als te Wiesbaden tracht men door allerlei middelen (deputatien, adressen enz.) den
Koning gunstig te stemmen voor het behoud der speelbanken.
Uit Wiesbaden zelf wordt geschreven, dat de stemming in het Nassausche
geenszins overeenkomt met de betuigingen van aanhankelijkheid, welke den Koning
te Ems zoo uitbundig schijnen ten deel te vallen. Een correspondent zegt daarover
o.a. het volgende: ‘Bij den stortvloed van wetgevende weldadigheid, waarmede men
ons uit Berlijn overstroomt, mogen wij, even als de dorpspredikant, wiens vrouw
drielingen ter wereld bragt, wel bidden, dat weldra een einde kome aan den al te
milden zegen. Gemiddeld drie nieuwe verordeningen daags, is een weinig te veel.
Tegen het invoeren van het weerstelsel en de belastingen werden slechts de klagten
der “Adolfiten” vernomen, die nu eenmaal alles afkeuren, wat uit het Berlijnsche
Babel zijnen oorsprong neemt; en wij, die juist geene aanhangers van de vorige
Regering waren, voegden ons zonder morren in het onvermijdelijke. Maar wel
verheffen wij onze stem tegen
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het woest ingrijpen in de gewoonten en overleveringen des lands, - tegen het
dictatoriaal beschikken in zaken, die in Pruissen zelf zouden gerekend worden, bij
de Volksvertegenwoordiging te huis te behooren. Op deze wijze maakt men ons
niet tot broeders en vrienden, maar tot ontevredenen, - niet tot Pruissen, maar tot
Hannoveranen. Wij hadden, en hebben, allen eerbied voor het grootsche voornemen
om Duitschland sterk te maken, al geschiedde dit dan ook ten koste van bijzondere
belangen; maar wij zien niet in, dat het groote doel bereikt wordt door het verbitteren
der gemoederen. Ieder vraagt, waartoe dit alles leiden moet? Is dàt conservatismus,
dat gedurig veranderen, omverwerpen, verstoren van het bestaande, ook daar, waar
de verandering geenszins overeenstemming teweegbrengt met het elders
bestaande? Is dàt eene conservative Regering, die op eigen gezag alles slechten,
gelijkvormig maken, reglementeren wil? Het wordt hoog tijd, dat het wilde,
galopperende paard der eigenmagtige wetsveranderingen in den teugel worde
gegrepen; anders rent het Staat en Volk omver.’
Dezer dagen verkeerde de stad Wiesbaden in eene zeer onrustige stemming, en
wel door de zonderlinge tijding, dat te Parijs eene revolutie was uitgebroken, aan
welker hoofd Keizer Napoleon zelf zich gesteld had, en dat die Souverein weldra
in Duitschland zou binnenrukken om de verdreven Vorsten in hunne regten te
herstellen. De Kölnische-Zeitung, ofschoon van oordeel, dat de onzinnigheid van
zulke berigten eigenlijk met zwijgen moet worden gestraft, erkent toch, dat velen
aan de waarheid der bedoelde fabel geloofslaan, en meent, dat het uitstrooijen
daarvan tot de ‘teekenen des tijds’ behoort. Velen brengen dergelijke geruchten in
verband met meeningen of verwachtingen, welke zich elders opdoen. Zoo zou
(volgens een berigt in de Elberfelder-Zeitung) de Groothertog van Hessen de
meening geuit hebben, ‘dat hij het vroeger tot Keurhessen behoorende en door
ruiling op Darmstadt overgegane Nauheim slechts tijdelijk, als gemagtigde van zijnen
neef, den Keurvorst, bestuurde.’
sten

- In den nacht van den 24
dezer is in de synagoge te Keulen een brand
ontstaan, die zoo hevig heeft gewoed, dat het gebouw geheel is uitgebrand en de
schade op vele duizenden begroot wordt.
sten

- Uit Frankfort wordt van den 25
geschreven: ‘Gisteren openbaarden zich hier
en daar eenige manifestatien van rouw. Des och-
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tends vond men zwarte vlaggen bevestigd aan de leuning der Mainbrug; het
standbeeld van Karel den Groote was omfloersd, en ook de metalen haan op die
brug, welke voor het zinnebeeld der stad wordt gehouden, was met floers bedekt.
Het was namelijk gisteren de eerste verjaardag van den dood des laatsten
hoofdburgemeesters der Vrije Stad, den ongelukkigen Fellner. Wij vernemen dat
een zanggezelschap zich in den vroegen morgenstond naar zijn graf heeft begeven,
en daar, door het voordragen van treurliederen, hulde heeft gebragt aan den
overledene, en aan de zaak, die hij kan beschouwd worden, te hebben
vertegenwoordigd.’ - Onlangs was men van meening, dat de heer von Rothschild
eene keuze tot Afgevaardigde van den Rijksdag niet zou aannemen; thans verneemt
men, dat die bankier integendeel wèl genegen is, zijne vaderstad te
vertegenwoordigen, en tevens, dat hij waarschijnlijk zal gekozen worden.
- Even als in Nassau beklaagt men zich ook in het Keurhessische bitter over de
vele veranderingen, welke de pruissische Regering zich veroorlooft. De rijnsche
bladen zijn opgevuld met correspondentien over dat onderwerp, en erkennen, met
zeer weinig uitzonderingen, de gegrondheid der klagten. Slechts ééne vordering
van Keur-Hessen, die omtrent een afzonderlijk staatsvermogen, wordt vrij algemeen
onbillijk genoemd.

[3 augustus 1867
Van den Rijn (XLIX)]
3 augustus 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
181.

Van den Rijn, 1 Augustus.
De Kölnische-Zeitung van gisteren behelst eene gewigtige beschouwing over de
eischen der keurhessische bevolking omtrent het staatsvermogen van het voormalige
Keurvorstendom. Men gist, dat de redactie te dien aanzien een wenk heeft ontvangen
van de leiders der nationaal-liberale partij, welke gezind schijnt, in de aanstaande
vergaderingen van het Parlement, de hessische aanspraken krachtdadig te
ondersteunen. Althans, het Keulsche blad, hetwelk weinige dagen geleden de
integriteit der hessische fondsen eene ongerijmdheid noemde, komt nu tot de
slotsom, dat het eerbiedigen van bedoeld eigendom, wel is waar, zou moeten
beschouwd worden als
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een geschenk, doch tevens als door de billijkheid en hoogere regtvaardigheid
voorgeschreven.
Het lijdt namelijk, volgens de Kölnische-Zeitung, volstrekt geen twijfel, dat in het
algemeen het veroveringsregt het regt tot beschikking over de staatskas van het
veroverde land in zich sluit. Eene vroeger gemaakte bedenking, dat het hessische
volk, als zoodanig, niet gestorven is, en dus niet kan beërfd worden, werd reeds
meermalen wederlegd door de opmerking, dat de hessische Staat vernietigd is, en
dat deze, - en niet het volk, - eigenaar was van de publieke gelden. Al de baten en
lasten van dien Staat aldus op Pruissen overgegaan zijnde, moeten er zeer
bijzondere redenen bestaan, om ten dezen van den aangenomen regel aftewijken.
Misschien echter zouden die redenen kunnen gevonden worden in de wijze,
waarop de bedoelde gelden zijn bijeengebragt. ‘Wat den eigenlijk gezegden
staatsschat aangaat, deze (beweert de Kölnische-Zeitung) is ontstaan uit de gelden,
die tijdens den americaanschen vrijheids-oorlog door Engeland aan de toenmalige
Landgraven van Hessen zijn uitbetaald voor het verkoopen of het leveren van
troepen. Sedert lang maakten de Stenden aanspraak op deze gelden, als eene
regtmatige vergoeding voor het door dien menschenhandel verzwakte
opbrengstvermogen des lands. De strijd daarover werd, met allerlei incidenten, jaren
lang voortgezet, en eindelijk (in 1831) gedeeltelijk beslecht door de bepaling, dat
de helft van dit kapitaal tot het particulier vermogen van den Souverein zou behooren,
en de andere helft 's lands eigendom zou zijn; dit laatste onder de uitdrukkelijke
verzekering, dat nooit iemand, onder welk voorgeven ook, die gelden aan hunne
bestemming zou mogen onttrekken. De renten van dit kapitaal zouden worden
gebruikt tot vermindering van belasting, en tot het aanleggen van nuttige werken.
‘Noch het een, noch het ander (vervolgt de Kölnische-Zeitung) geschiedde onder
de regering van den laatsten Keurvorst, die (naar men algemeen gelooft) nog altijd
hoop koesterde, het verdrag van 1831 eenmaal te zullen kunnen vernietigen, om
dan het geheele, enorm aangegroeide kapitaal aan zijne morganatische familie te
kunnen nalaten. Als een Argus bewaakte de Keurvorst dezen bloedschat; maar het
hessische volk was niet minder waakzaam. Bij vele gelegenheden zijn de burgers,
bij dag en bij nacht, op wacht getrokken; en ook de boeren waren op de been, zoodra
het gerucht zich
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verspreidde, dat de Vorst zich heimelijk wilde verwijderen, alvorens zich omtrent
deze gelden te hebben verantwoord. Eene mislukte poging van dien aard had nog
plaats in Junij des vorigen jaars. Dit nu is de zoogenaamde hessische staatsschat,
- een met tranen bevlekt bloedgeld, zoo als, Gode zij dank, geen andere Staat in
Duitschland bezit.’
Eene andere categorie der hessische bezittingen is het zoogenaamde
Laudemiaal-fonds. Dit is ontstaan uit het afkoopen van servituten en grondlasten,
doch is ingelijks geheel en al onttrokken aan zijne bestemming, daar men die gelden
voortdurend belegd heeft, zonder daaruit ooit die verbeteringen te bestrijden,
waarvoor zij aangewezen waren. Men vreesde in Hessen, dat de Keurvorst
voornemens was, zich ook deze fondsen toeteëigenen, en nadat het door
aanhoudend naauwkeurig toezigt gelukt was, de bedoelde gelden tegen de hebzucht
van den gewezen Souverein te beschermen, verscheen eensklaps, eenige weken
geleden, het pruissische decreet, waarbij die gelden werden verklaard, een
integrerend deel uittemaken van de algemeene staatskas. Aan eene deputatie, die
zich daarover beklaagde, heeft Koning Wilhelm voorloopig eene herziening van het
desbetreffende besluit toegezegd; en de Keulsche courant hoopt, in
overeenstemming met al de hessische bladen, dat eene definitive intrekking daarvan
het gevolg moge zijn. Vooral echter hoopt zij, dat deze aangelegenheid naar de
begeerte der Hessen moge beslist zijn vóór de aanstaande verkiezingen, wijl de
algemeene verstoordheid anders zeer ligt elementen in den Rijksdag zou kunnen
brengen, weinig geschikt tot bevordering van de zoo zeer gewenschte eenheid.
De uitvoerigheid, waarmede deze zaak, als het ware uit naam der nationaal-liberale
partij, door de Kölnische-Zeitung besproken wordt, doet het vermoeden ontstaan,
dat de hessische aangelegenheid bestemd is om bij de aanstaande verkiezingen
voor den Rijksdag als hefboom gebruikt te worden. Daartoe schijnt ook te dienen
de aanbeveling der candidatuur van den heer Fred. Oetker, waarmede het artikel
besloten wordt.
Het nummer der Kölnische-Zeitung van eergisteren is door de politie in beslag
genomen, en wel op grond van een hoofdartikel, waarin met afkeuring gesproken
werd over sommige wetten en decreten ten behoeve der nieuwe provincien, welke
in den laatsten tijd zijn uitgevaardigd.
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[9 augustus 1867
Van den Rijn (L)]
9 augustus 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 186.

Van den Rijn, 6 Augustus.
De dagbladen zijn opgevuld met beschouwingen over den aanstaanden kiesstrijd.
Vooral tusschen de radicalen en de nationaal-liberalen is de toon zeer hevig. Over
en weder beschuldigt men elkander van kwade praktijken, om de kiezers op een
dwaalspoor te brengen. Te Dusseldorp verschijnt sedert eenige dagen eene Liberale
Correspondenz, waarin de volgende beschouwingen voorkomen: ‘Het hoofdpunt,
waarmede het aanstaande Parlement en de daarmede als eenzelvig te beschouwen
commissie voor de inkomende regten (Zoll-parlement) zich zullen hebben bezig te
houden, zal bestaan in het aannemen of verwerpen van de tot heil van Duitschland
uitgevonden nieuwe belastingen, en hoogst waarschijnlijk zal daarin het criterium
der partijen zich openbaren. De conservativen houden zich schuil. Dewijl zij, na het
bekend worden der feiten, het bestaan van een plan om de indirecte belastingen
zoo hoog mogelijk opteschroeven, niet kunnen loochenen, trachten zij de zaak in
een nevel te hullen, of stellen zij die als nog ver verwijderd voor, ten einde de kiezers
in slaap te wiegen. Zoo veel mogelijk onthouden zij zich van het bespreken dier
aangelegenheid, wel inziende, dat dit onderwerp, zelfs van een ministerieel standpunt
beschouwd, den geduldigsten kruidenier toornig maken zou. Geheel anders de
Kölnische-Zeitung. Deze namelijk behandelt de zaak koel-wetenschappelijk, en
stapt heen over de sentimentele klagt, dat de voorgenomen tabaksbelasting, door
hare vertienvoudiging, den arme van zijn eenig genot berooft. Volgens haar, is de
tabak een voortreffelijk voorwerp ter belasting; de tegenwoordige geringe heffing
op dat artikel is eene leemte in ons financieel stelsel; de verhooging stemt met de
eischen des tijds overeen; zij is een vooruitgang’.
De Kölnische-Zeitung noemt dit beweren eene grove verkrachting der waarheid.
Zij betuigt, zich slechts te hebben verzet tegen het uitstrooijen van opruijende,
overdreven geruchten omtrent de voorgenomen verhoogingen van belasting in het
algemeen, en van die op de tabak in het bijzonder, en haalt eenige voorbeelden
van die geruchten aan, waaronder voorkomt een door de Pfalzer-Zeitung

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

352
medegedeeld berigt omtrent eene belasting op den most. ‘Wat nu de belasting op
de tabak betreft (aldus gaat de Kölnische-Zeitung voort), niet tien, maar vijf-malen
zou deze, naar men verneemt, verhoogd worden, en dit is nog niet eens zeker. Dat
enkele Regeringen verder zouden willen gaan, is mogelijk; doch wij twijfelen er aan,
of dit gelukken zou. In elk geval hebben wij steeds tegen dergelijke overdrijving de
stem verheven, en wij gelooven, dat de nationaal-liberale partij zich evenzeer
daartegen zou verzetten, als de radicale, die haar wachtwoord van den heer Harkort
ontvangt.’ Genoemde courant erkent voorts, dat de belasting op tabak, suiker, koffij
en spiritualien doelmatig en billijk is, en dat de hoogere heffing op inlandsche tabak,
tegen afschaffing van het vervoerregt uit de zuidelijke Staten van het Tol-verbond,
een vooruitgang wezen zou. Tevens is zij steeds van gevoelen geweest, dat eene
matige verhooging van inkomend regt oorbaar en, vooral in verband met eene
algemeene vereenvoudiging van het toltarief, wenschelijk zou zijn. Steeds had zij
zich verklaard tegen eene belasting op het fabrikaat, en beweerd, dat eene
verhooging van 2 th. op den centenaar veel te drukkend was.
- Te Keulen heeft eene vergadering plaats gehad om de belangen van de
ultramontaansche partij te bespreken; welke bijeenkomst echter niet druk bezocht
was. De slotsom der beraadslagingen schijnt geweest te zijn, dat de clericale kiezers
dier stad zich willen vereenigen met de radicale. Er is besloten, den candidaat dezer
partij te beschermen, ‘indien zijne persoonlijkheid slechts eenigzins met het katholiek
geweten is overeentebrengen.’ - Op een dezer dagen te Deutz (Keulen) gegeven
weldadigheids-concert heeft men de aanwezigheid opgemerkt van H.K.H. Prinses
Marianne der Nederlanden, van Prins Albrecht van Pruissen (den zoon), en van
den protestantschen bisschop van Jeruzalem.

[10 augustus 1867
Van den Rijn (LI)]
10 augustus 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant no. 187.

Van den Rijn, 8 Augustus.
Volgens de Hessische-Morgenzeitung, hebben 910 burgers van Kassel eene petitie
aan den Koning gerigt, waarin wordt verzocht, dat de
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hessische staatskas en het laudemium-fonds uitsluitend ten behoeve van Keurhessen
mogen besteed worden. Men verneemt, dat reeds vóór het indienen van dit
verzoekschrift, aan den minister van Financien was opgedragen, een naauwkeurig
onderzoek intestellen naar de wijze, waarop deze fondsen waren ontstaan, en
voorts, dat Z.M. zich met de heeren von Milchling en Nebelthau, die de hessische
belangen bij hem bepleitten, heeft onderhouden op eene wijze, die alle hoop doet
koesteren, dat gevolg zou worden gegeven aan de wenschen der bevolking.
- De Mittelrheinische-Zeitung maakt opmerkzaam op de gebrekkige redactie van
het artikel der Bonds-constitutie, waarin het zoogenaamde indigenaat behandeld
wordt. Dat artikel bepaalt, dat ieder onderhoorige van het Verbond, in elken daartoe
behoorenden Staat, dezelfde regten zal hebben als een tot dien Staat behoorend
onderdaan. Reeds in het Parlement had de wiesbadensche Afgevaardigde dr. K.
Braun er op gewezen, hoe weinig dat regt in sommige Staten te beteekenen heeft,
en hij haalde, als voorbeeld, eenige bepalingen aan, welke in het Mecklenburgsche
van kracht zijn. Tot staving der juistheid van dr. Brauns meening, deelt nu de
genoemde courant een voorval mede, 't welk onlangs plaats heeft gehad. Zeker
niet-mecklenburgsch koopman namelijk wenschte zich in het stadje Stargard te
vestigen. Vertrouwende op zijne hoedanigheid van noordduitsch onderdaan, koos
en kocht hij eene woning, en maakte hij allerlei toebereidselen om zijn plan
uittevoeren. Men gaf hem te kennen, dat daartoe verlof van stadswege noodig was,
en op zijn antwoord, dat hij, volgens art. 3 der Bonds-constitutie, dezelfde regten
meende te hebben als een geboren Mecklenburger, werd hem gezegd, dat ook de
Mecklenburgers zelven zich niet in eene gemeente mogten vestigen, zonder
uitdrukkelijke vergunning van den magistraat. Die vergunning werd hem geweigerd,
waarschijnlijk (zegt de berigtgever) om hem te straffen voor de onbescheidenheid,
waarmede hij meende, haar niet te behoeven. Men verneemt verder, dat in den
bedoelden kleinen Staat het verlof om te huwen, zich te vestigen, een bedrijf
uitteoefenen, enz., kan worden geweigerd door het algemeen bestuur, door het
gemeentebestuur, door den eigenaar der heerlijkheid en door de gilden. De bepaling
alzoo, dat een Pruis, een Hannoveraan, een Nassauer, enz., in Mecklenburg dezelfde
regten hebben zal als de inboorlingen, beteekent in het kort, zegt men, dat
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die Duitschers in dat landje volstrekt geene regten zullen hebben. Dezelfde
Mittelrheinische-Zeitung maakt in haar nummer van heden gewag van eene
den

vergadering van ongeveer 50 zuidduitsche Afgevaardigden en notabelen, den 3
Augustus te Stuttgart gehouden, en waarin zeven dusgenaamde besluiten genomen
zijn, betrekking hebbende op eene naauwere aansluiting van Zuid-Duitschland aan
de

het Noordduitsch-Verbond. In het 6 besluit wordt het wenschelijk genoemd, dat
de bepalingen der noordduitsche Bonds-constitutie omtrent de burgerschaps-,
nederzettings- en ambachtsregten van toepassing zullen worden verklaard op
de

Zuid-Duitschland; terwijl in het 7 besluit wordt vastgesteld, dat de verkiezingen
voor het Tol-parlement zich naar dat beginsel behooren te regelen. In de vijf andere
besluiten wordt in zulke krachtige en algemeene bewoordingen aangedrongen op
eene vereeniging van Noord- en Zuid-Duitschland, dat men zich van eene dynastieke
zijde afvraagt, of de Koning van Beijeren, de Koning van Wurtemberg, de Groothertog
van Baden en de Groothertog van Hessen, indien de wenschen der Stuttgarter
vergadering vervuld werden, zich niet beroofd zouden zien van al hetgeen Pruissen,
in zake van souvereiniteitsregten, hun tot nog toe heeft laten behouden? ‘Een paleis
met een tuin (zegt men) schijnt de eenige wereldlijke magt te zijn, welke de liberalen
in Zuid-Duitschland, in navolging van hetgeen hunne geestverwanten in Italie den
Paus toedenken, aan hunne Vorsten gunnen.’

[11 augustus 1867
Brief van J. van Lennep aan Multatuli]
11 augustus 1867
Brief van J. van Lennep aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, tot het midden
van blz. 3 beschreven. (M.M.)
Zie voor Multatuli's brief 2 augustus 1867.
Middachter-Steeg 11 Aug 1867.
WelEdelgestrenge Heer,
Het spijt mij, dat ik, in een zaak, waaraan gij verlangdet spoed bij te zetten, niet
voor heden U eenig antwoord kan doen toekomen, wat echter niet aan mij te wijten
is; immers uw brief was natuurlijk aan mijn adres te Amsterdam gericht en ik bevond
mij van huis terwijl ik na dat hij mij hierheen gezonden was, weder den inhoud per
brief aan den Heer de Ruyter moest mededeelen en diens antwoord afwachten; al
hetwelk natuurlijk een vertraging veroorzaakte, die
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geen plaats had gehad, indien ik mij te Amsterdam bevonden en onmiddellijk met
gemelden heer had kunnen konfereeren.
Ten anderen spijt het mij U te moeten berichten, dat de Hr D.R. gelijk ik reeds
vermoedde, in de zaak nog al bezwaar ziet: niet, dat het werk niet verkocht zou
kunnen worden; maar een boek is geen koerant beurs artikel, dat men alle dagen
door een makelaar kan doen verkoopen; - men moet daartoe de gelegenheid
afwachten, dat er eens een veiling gehouden wordt. Ware het verzoek een paar
maanden vroeger door U gedaan, dan had het kopijrecht op 9 juli ll. kunnen verkocht
worden, te gelijk met de kopijen van Kruseman. Er zou nu moeten gewacht worden
op een verkooping, die zeker niet voor in het late najaar zal gehouden worden.
Hierbij voegt zich een ander bezwaar. 't Is onmogelijk vooruit te bepalen wat het
boek zou opbrengen, dat kan meê en tegenvallen: en het zou mij spijten, zoo wel
voor u als voor het boek, als het laatste het geval was. Wij zouden dan de kip
geslacht hebben, die nog eieren legt - al zijn 't juist geen goudene, en dat om er
een mager soepje van te kooken. Ik geloof niet, en de Heer de Ruyter even min,
dat de resultaten van een verkoop aan uw verwachting zouden beäntwoorden, en
konnen die niet strekken om U in staat te stellen uw plan te verwezenlijken, dan
ware er niets gewonnen.
Ik geef dit een en ander U ter overweging en kan in gemoede niet anders doen
dan de zaak afraden, die op niets dan teleurstelling zou uitloopen, terwijl ik na
minzame groete hoogachtend blijf
UwdvDr
J van Lennep.

[12 augustus 1867
Rondschrijven Van Crombrugghe's Genootschap]
12 augustus 1867
Gedrukt rondschrijven van het Van Crombrugghes Genootschap te Gent.
(Fotokopie M.M.)
VAN CROMBRUGGHES
GENOOTSCHAP

Gent, 12 Augusti 1867.
Mijnheer,
Door onzen omzendbrief van 30 Juli, gaven wij u kennis van het feest, dat het
Genootschap zich voorstelt den Heeren Congresleden aan te bieden den Maandag
19 dezer maand.
Het Bestuur acht zich gelukkig U te kunnen aankondigen dat de zoo befaamde
als verdienstelijke Noord-Nederlandsche letterkundige,

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

356
de Heer Douwes Dekker, (beter gekend onder den naam van Multatuli,) toegestemd
heeft eene conferentie te geven op bovengemelden dag. Spreker zal handelen over

Het recht om een gevoelen af te keuren.
Wij denken het onnoodig over 's mans verdiensten uit te wijden; hetzij ons genoeg
den grooten bijval te herrinneren, die hij verwierf, toen hij verleden jaar te Antwerpen
en vroeger te Amsterdam zijn gedachten uitdrukte.
Om den te grooten toeloop te vermijden zullen de leden alleen toegelaten worden.
Het toonkundige gedeelte zal bestaan uit den koor De Maagd van Gent, gezongen
door de leden der zangafdeeling en door een of twee kooren, te zingen door de
e

kinderen der fabriek van de Heeren Parmentier Van Hoegaerden en C ter stede,
waarvan gij later het programma zult bekomen. Wij nemen nog eens deze
gelegenheid te baat om den Heeren leden, die den koor De Maagd van Gent kennen,
hunne medehulp te verzoeken.
Den Zondag 18 Augusti, om 9 ure 's avonds, zal er een nachtfeest plaats hebben,
met verlichting op den koer.
Wij roepen nogmaals de aandacht der heeren leden in op de bijzondere besluiten
van inwendige orde:
Personen vreemd aan 't genootschap zullen den toegang geweigerd worden,
alsmede kinderen onder 12 jaar.
Tijdens het toon- en letterkundig feest, dus den Maandag 19 dezer zal er te
beginnen 8½ ure 's avonds geenen drank meer afgeleverd worden.
Het is uitdrukkelijk verboden te rooken in de groote en Billardzaal, (art. 39A. des
reglements.)
Gij bekomt hierbij eene persoonlijke kaart, welke in alle omstandigheden dienen
moet, bijzonder voor den dienst der Bibliotheek. De kommissaris gelast met het
afleveren, der boeken heeft het recht boeken te weigeren aan een onbekend lid,
dat zijne kaart niet bij zich heeft.
De heeren leden worden verzocht in het lokaal te vergaderen den Zondag 18
Augusti, om 2½ ure 's namiddags ten einde deel te nemen aan den stoet tot het
ontvangen der Congresleden, aan de standplaats van den Waasschen spoorweg.
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Aanvaard, Mijnheer, de verzekering onzer hoogachting.
Namens het Bestuur:
De Geheimschrijver,
C. Waem.

[13 augustus 1867
Van den Rijn (LII)]
13 augustus 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
189.

Van den Rijn, 11 Augustus.
den

Men verneemt, dat tot gevolmagtigden in den Bondsraad, welks zittingen den 15
dezer maand een aanvang zullen nemen, benoemd zijn: voor Hessen-Darmstadt,
de heer Hoffmann; voor Mecklenburg-Schwerin, de staatsraad von Muller en de
generaal von Bilgner; voor Brunswijk, de minister van staat von Campe en de heer
Liebe; voor Hamburg, het senaats-lid dr. Kichenpauer, en voor Reuss, o.l., de
regeringspresident dr. Hermann.
- De Kölnische-Zeitung juicht den door de National-Zeitung geuiten wensch toe,
dat op den aanstaanden Rijksdag niet alleen moge worden gehandeld over de
lasten, welke aan de kleine Staten zullen moeten worden opgelegd, en die
ongetwijfeld drukkend genoeg wezen zullen, maar dat tevens duidelijk blijken moge,
welke voordeelen de nieuwe toestand aanbrengt. ‘De offers, die men zal moeten
brengen, zullen overal gevoeld worden (zegt zij); het is echter noodig, die te
vergoeden door de weldadige werking eener wetgeving, welker roeping het is, de
wonden te heelen, die een gevolg zijn van Duitschlands vroegere verbrokkeling.’
Het Keulsche blad voegt daarbij: ‘Ieder, die het wel meent met ons groot vaderland,
behoort dien wensch te beamen. Wij hebben reeds herhaaldelijk de opmerking
gemaakt, hoe het noordduitsche Bonds-regt, tegenover het mecklenburgsche
landsregt, ijdel en magteloos is. Ook elders is groote behoefte aan verzekering en
uitbreiding van het regt om zich te vestigen en een bedrijf uitteoefenen, en nog vele
andere zaken eischen dringend voorziening. Het belastingsvermogen der kleine
Staten moet vermeerderd worden, om het deelen in de zwaardere lasten mogelijk
te maken. Indien de Bonds-raad daartoe het initiatief niet neemt, kunnen de noodige
voorstellen van de Afgevaardigden uitgaan. Voorzeker zullen tot dit doel alle leden
der oud-liberale partij
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zich vereenigen. Welk standpunt zullen echter de radicalen kiezen; zij, die gebonden
zijn aan hunne nieuwbakken vrienden, de clericalen en de particularisten? Hoe zal
zich von Waldeck met Windhorst of Mallinckrodt, - hoe zal Löwe zich met Krebs
assimileren? Eene niet bij elkander behoorende partij, alleen op negativen grondslag
gevestigd, kan niet lang bestaan, en wij zien dan ook de vernietiging der bedoelde
combinatie binnen korten tijd te gemoet.’
Wat het programma der nationaal-liberale partij aangaat, daarvan geeft de
Kölnische-Zeitung de volgende schets: ‘Wij beoogen de oprigting van een
nationaal-duitschen Staat, met parlementairen regeringsvorm. De grond daartoe is
gelegd door den oorlog des vorigen jaars, en door de werkzaamheden van het
Parlement. Daarom beschouwen wij dezulken als niet tot ons behoorende, die den
gelegden grondslag afkeuren, en aan de opregtheid van wier medewerking wij
derhalve mogen twijfelen. Evenmin tellen wij hen onder onze vrienden, die zich
bepalen tot eene bekrompen oppositie, en wier geheele staatkunde schijnt te bestaan
in een stug afkeuren van al hetgeen ter tafel wordt gebragt. Voorts houden wij ons
ver van de aanhangers eener koninklijke budjet-almagt. Wij wenschen het goede
te behouden en uittebreiden, dat voortgevloeid is uit de grootsche omkeering van
1866, zonder daarom een haarbreed aftewijken van de vrijzinnige gevoelens, welke
wij steeds naar ons beste vermogen hebben voorgestaan.’ De Mainzer-Beobachter
maakt daaromtrent de volgende opmerking: ‘Wij gelooven inderdaad, dat deze
geloofsbelijdenis van onze Keulsche zuster vrij wel overeenkomt met de beginselen
van de partij, aan welke zij zich vrij handig heeft aangesloten. Er is eene zekere
mate van casuistiek noodig geweest om op het juiste oogenblik regts-om-keert te
maken, en de keuze van dat oogenblik zal dan ook wel schering en inslag der politiek
wezen. Of het echter fraai staat, thans zoo laag nedertezien op “eene stugge
oppositie, die alles afkeurt”, meenen wij te mogen betwijfelen. Wij herinneren ons,
in dezelfde kolommen, waarin nu zekere meêgaandheid gepredikt wordt, oproepingen
ten kruistogt tegen alle geldaanvragen van dit ministerie gelezen te hebben. Niemand
zal ontkennen, dat de voordeelen, welke de nationale partij zich thans voor
Duitschland belooft, zijn voortgevloeid uit het miskennen en ter zijde stellen van
hare beginselen. Er zou waarlijk weinig uitzigt bestaan op Duitschlands eenheid,
indien graaf Bismarck
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zich gestoord had aan de vertoogen tegen het schenden van het bewilligingsregt
en tegen de leger-organisatie. Misschien is onze opvatting in de oogen der
aanbidders van het succès eenigzins bekrompen; maar wij hebben moeite om het
gretig aanvaarden van sommige gewenschte uitkomsten overeentebrengen met
het afkeuren der middelen, waardoor die uitkomsten bereikt zijn.’

[14 augustus 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
14 augustus 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, tot onderaan
blz. 4 beschreven. (M.M.)
Aloysius van Gonz: deze woorden zijn in het hs. doorgeschrapt, maar niet
onleesbaar; bij weglating verliest de zin z'n pointe.
Aloysius van Gonzaga: werd als oudste zoon van de markies van Castiglione in
1568 geboren, deed in 1585 afstand van zijn eerstgeboorterecht, werd in 1588
jezuiet, wijdde zich aan de verpleging van pestlijders en stierf zelf aan de pest (1591);
hij werd in 1726 heilig verklaard.
Chresos: zie V.W. II, blz. 104.
Dimanche: zie V.W. II, blz. 90.
de gillende moeder: zie V.W. II, blz. 103.
K.Z.: Klaasje Zevenster, roman van Jacob van Lennep, door Huet in Thijms
Dietsche Warande, 1866, blz. 469-491, vernietigend beoordeeld; zie Litt. Fantasien
en Kritieken deel XV.
Keulen 14 Augustus 1867
Waarde Heer Huet, Hartelyk dank voor de spoedige toezending der f25. Gy hebt
my zeer verpligt door niet te wachten tot den 16 of 17, daar ik alsdan tot het laatste
oogenblik in den brand zou hebben gezeten met den twyfel of het komen zou. Mijn
reis hing er van af. Als gewoonlyk zie ik zeer tegen die reis op, - neen, meer dan
gewoonlyk, daar ik onwel ben. Ik zoude dan ook de uitnoodiging niet hebben
aangenomen, indien niet daaraan een (zeer flauwe) hoop verbonden ware in Gent
iets te vinden, dat my in staat stelde myn familie te laten komen. De kans is gering,
dat weet ik wel, maar soit! 't Is toch een kans.Ja, veel onderwerpen. Er zyn er by die een Congres à part zouden vereischen.
Welk onderwerp van Kern vindt gy zoo mooi? Dat over de Franken, of dat over de
omslachtige adressen? Gister avend ontving ik een overdrukje uit de ‘Nederland’, een stuk van Dr A. van
Staden, waarin o.a. die arme de Geyter van Antwerpen
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wordt gehavend, omdat hy my zoo indehoogte steekt, of liever omdat hy zoo laag
neerziet op Bilderdyk, Beets en vLennep. Komiek! Èn de Geyter èn van Staden
zouden van my de wind van voren krygen (style marin) indien het kon tepas komen
dat ik my met zoo'n stryd bemoeide. Dit is zeker, dat ik niet goed genoeg schryf om
te doen begrypen wat ik zoo gaarne wilde begrepen zien; en na veel protest in den
r

geest der parabelen van Chresos, M Dimanche en de gillende moeder, vind ik het
verdrietig nog altyd te ontwaren dat men zich bezig houdt met het onderzoeken der
vragen: of Chresos mooi speelt, of Dimanche een goede hand schryft, en of die
moeder goed gillen kan.
Behalve myne physieke afmatting, is het besef der vruchteloosheid van myn
schryven een der hoofdredenen myner tegenwoordige impotentie. À quoi bon?
ruischt me in 't oor by elke letter, en dan werp ik de pen neer.Indrukken van het Congres? O Hemel, neen! Ik zal bly zyn als ik zelf zonder échec
't er afbreng. Ik voel niet de minste verwaandheid, en dat is een slecht teeken. Ik
heb dit steeds gemeend, en dit gevoelen ging voor paradoks door. Maar zie, 't is
r

r

doks geworden! D Aloysius van Gonz (dat komt van Keulen met al z'n heiligen) D
Alexius van Staden voert in een betoog der voortreffelykheid van Bilderdyk aan: dat
deze voor Mult. geen voetbreed wykt in persoonlyken (Sic) Kultus van eigen genie.’
Let wel dat dit een nummer is op 't lystje der dingen waarin B. hoog staat. Ik gis dat
Dr Aloysius dit als repoussoir bedoeld heeft, maar 't staat er zoo niet.
En dan de persoonlykheid van dien kultus! Verbeeld u B. en ik, by procuratie
geknield liggende voor ons portret! Uitbesteding van zelfvergoding - er zit diepte in
r
dat idee van D Alexius! De man zal 't vèr brengen, want hy weet aan ieder kant te
pryzen. vanden Bergh is een ‘vurig vaderlandsch dichter.’ Als we dus geannexeerd
raken, is vdBergh zyn topic kwyt, en dus flambé. Raar soort van dichters, die maar
in één zaak doen! Maar - als in uw slot der beoordeeling van K.Z. - voor Holland
zyn ze goed genoeg!
Ik ben zeer onwel, en dat al sedert lang. Ik zie en hoor slecht, en schryf beide
verschynsels toe aan zenuwachtigheid die een kwaal is op zichzelf. 't Kwam er
minder op aan, als een en ander my niet belette te denken. Ik voel dat ik divageer,
en dit is pynlyk.
Van Milaan zijn de berigten redelyk. Toch vrees ik èn daar, èn hier, het ergste.-
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Behalve velerlei andere redenen die my doen opzien tegen het Gentsch congres,
voel ik my ook nog verlamd door de vrees dat men my daar gevangen neemt. Ik
heb schulden te Brussel, en men zou ‘prise de corps’ tegen my kunnen bekomen.
Zulke dingen moedigen niet aan.
Indien ik U zoo een en ander mededeel van myn zorgen (en 't is alles niet) doe
ik dit, als 't ware, om my te verantwoorden over myn stilzitten.
Wees met uwe vrouw vriendelyk gegroet van
g.d.u.
Douwes Dekker

[14 augustus 1867
Van den Rijn (LIII)]
14 augustus 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
190.

Van den Rijn, 12 Augustus.
In eene door de gematigd-liberalen te Keulen belegde vergadering is als candidaat
voor den Rijksdag aanbevolen de heer W.J. Burgers, president der Kamer van
Koophandel. Na eene rede van den heer Claessen, is eenstemmig besloten,
dienovereenkomstig te handelen.
Te Dusseldorp is, in eene bijeenkomst der vooruitgangspartij, de heer H. Burgers
tot candidaat gekozen. Hij zal te strijden hebben tegen den heer Reichensperger
die door de katholieken wordt aanbevolen. Aan den anderen kant hebben de
gematigd-liberalen omgezien naar eenen mededinger van den heer Burgers. Eerst
viel de keuze op den heer von Forckenbeck, die echter heeft moeten bedanken,
daar hij zich aan zijn tegenwoordig kiesdistrict gebonden achtte. Daarna sloeg men
het oog op dr. Michaelis, wiens candidatuur dan ook schijnt vastgesteld te zijn. - De
den

Rheinische-Zeitung van den 6 dezer is door de politie in beslag genomen, wegens
het opnemen van twee redevoeringen van progressistische strekking, welke dezer
dagen door de heeren Burgers en Angerstein gehouden waren.
- Ook te Frankfort komen de dagbladen herhaaldelijk in aanraking met de politie.
Dit lot trof dezer dagen het Frankfurter-Journal, omdat het verslag had gedaan van
het verhandelde in eene vergadering van tabaksfabrikanten. De bedoelde industriëlen
hadden in die bijeenkomst besloten, zich met alle kracht te verzetten tegen de
voorgenomen verhooging der belasting op de tabak.
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- Men verneemt, dat het muziekcorps der fransch-keizerlijke gendarmerie een
uitstapje naar den Rijn zal maken, en zich in de voornaamste steden zal doen
hooren.
- Volgens berigten uit Ems, heeft Koning Wilhelm thans bepaald afgezien van zijn
voornemen om de baden te Ragatz te bezoeken. De deputatie, die, namens de
Dombouwvereeniging, Z.M. en Koningin Augusta heeft uitgenoodigd, de
feestelijkheden, welke op 3 en 4 September, ter viering van het 25jarig bestaan dier
Vereeniging, zullen plaats vinden, te komen bijwonen, is niet geslaagd. De Koningin
heeft die heeren niet kunnen ontvangen, en het is nog onzeker, of de Koning aan
hunne uitnoodiging gehoor zal geven. - Nadat op 31 Julij te Bonn de eerste doctorale
promotie bij de filosofische faculteit in de duitsche taal had plaats gehad, zijn dezer
dagen voor het eerst, op gelijke wijze, vier doctoren in de geneeskunde
gepromoveerd. Drie der vier dissertatien waren in het Duitsch geschreven, en de
verdediging van stellingen geschiedde insgelijks in die taal. Alleen de eed werd naar
het latijnsche formulier afgelegd. Bij de promotie van een der geneesheeren, had
een min of meer ergerlijk tooneel plaats, doordat de doctorandus onder zijne theses
de stelling had opgenomen: ‘dat het ongeoorloofd is, door geneeskunst het leven
te verlengen van iemand, wiens bestaan noch voor hem zelven, noch voor den
Staat eenig nut heeft.’ Onder den indruk der algemeene verontwaardiging was de
doctorandus genoodzaakt, zijne stelling intetrekken.
- Het post-tractaat met Hessen-Darmstadt is door de hessische Regering
geratificeerd en aan de Kamer voorgelegd. Pruissen betaalt eene vaste jaarlijksche
vergoeding van 40,000 fl., en benoemt de lagere ambtenaren in overleg met de
hessische Regering. In het aanstellen van hoofd-ambtenaren is Pruissen geheel
vrij. De lagere zullen zoo veel mogelijk Hessen zijn. Portvrijheid voor ambtenaren
is afgeschaft.
- Van eene pruissische zijde wordt het badensche gouvernement geprezen om
den ernst en den ijver, waarmede men te Karlsruhe de bepalingen der
pruissisch-zuidduitsche militaire conventien van 1866 nakomt. Naar gemeld wordt,
bezit Baden op dit oogenblik reeds 24,000 naaldgeweren, naar pruissisch model,
en twee millioen patronen. Zoowel de patronen, als de geweren zijn door Pruissen
geleverd en hebben eene uitgaaf van 740,000 fl. noodzakelijk
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gemaakt. Tien badensche officieren, bedreven in het behandelen van het
naaldgeweer, zijn naar Stuttgart gedetacheerd als instructeurs van het
wurtembergsche contingent; van welke taak zij, naar het schijnt, zich met een beteren
uitslag kwijten dan de pruissische officieren gedaan hebben, die met hetzelfde
oogmerk uit Berlijn naar Stuttgart zijn gezonden. Overigens bezit Wurtemberg op
dit oogenblik, hoewel het goed van patronen voorzien is (anderhalf millioen), nog
slechts 3000 naaldgeweren. Ook Beijeren is tot hiertoe min of meer nalatig gebleven;
zoodat Pruissen van dien kant, indien de behoefte aan hulp zich gevoelen deed,
vooralsnog weinig ondersteuning vinden zou. Echter zijn ook in Beijeren de
voorbereidende maatregelen zoo ver gevorderd, dat de gezamenlijke zuidduitsche
Staten in het aanstaande voorjaar des noods eene krijgsmagt van 120,000 man
geoefende en strijdvaardige troepen ter beschikking van den Koning van Pruissen
zouden kunnen stellen.

[14 augustus 1867
Programma van de feesten in Gent]
14 augustus 1867
Mededeling van het programma der feestelijkheden in de Gazette van Gent. (U.B.
Gent; fotokopie M.M.)
Hetzelfde programma komt voor in de Commerce de Gand, op 17 augustus.
Programma der Feesten
gegeven ter gelegenheid van het
e

9 NEDERLANDSCH LETTERKUNDIG CONGRES.
Het Collegie van Burgemeester en Schepenen stelt het volgende programma vast
der feesten die, met medewerking der stad, zullen gegeven worden 18, 19, 20 en
21 dezer:
ZONDAG 18 AUGUSTI.
Ontvangst der Congresleden door de gemeentelijke overheid in de
Troonzaal ten Stadhuize.
Bij de aankomst van den trein des ijzeren wegs van het land van Waas, ten 4 uur
's namiddags, zullen de Congresleden door de plaatselijke Commissie ontvangen
en stoetsgewijze geleid worden naar het Stadhuis, alwaar zij door de
gemeente-overheid, in de Troonzaal vergaderd, plechtig zullen onthaald en
verwelkomd worden.
De stoet zal de volgende straten doortrekken: Antwerpschestraat, St. Jorisstraat,
bij St. Jacobs, gedeelte der Kamerstraat, Vrijdagmarkt, Langemunt, Groenselmarkt,
Kortemunte, Koornmarkt, Catalognestraat en Botermarkt.
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Minard's schouwburg. - Vlaamsche vertooning.
Ten 7 uur 's avonds, Vlaamsche vertooning in het Minard's schouwburg, door de
drie tooneelkundige maatschappijen: de Fonteinisten, Broedermin en Taalijver, en
het Nationaal Tooneel.

Groot concert op den Kouter.
Ten 9 uur 's avonds, groot concert op den Kouter door de vereenigde muziekkorpsen
der alhier in bezetting zijnde regementen.

Maatschappij Willem Tell.
Op hetzelfde uur, bal in het beluik der Maatschappij Willem Tell.
MAANDAG 19 AUGUSTI.
Koninklijke Maatschappij der Melomanen.
Ten 7 uur 's avonds, feest den Congresleden aangeboden door de koninklijke
maatschappij de Melomanen.

Van Crombrugghe's Genootschap.
Op hetzelfde uur Toon- en letterkundig feest gegeven in het ‘Van Crombrugghe's
Genootschap.’
DINSDAG 20 AUGUSTI.
Koninklijke Koormaatschappij.
Ten 7 uur 's avonds, groot Concert door de koninklijke ‘Koormaatschappij’ in het
groot Schouwburg.
WOENSDAG 21 AUGUSTI.
Groot Banket in het Post-Hotel.
Ten vijf ure zullen de Congresleden zich op een groot Banket in het Post-Hotel
vereenigen.

Groot feest in den Casino.
Groot veldfeest in den Casino, ten 7 uur 's avonds, door de ‘Koninklijke Maatschappij
van Land- en Hovingbouw’ den Congresleden aangeboden.
De inwoners worden uitgenoodigd om de voorgevels hunner huizen te versieren.

[17 augustus 1867
Brief van Multatuli aan Rooses]
17 augustus 1867
Brief van Multatuli aan M. Rooses. Enkel velletje postpapier aan één kant
beschreven. (U.B. Gent; fotokopie M.M.)
Keulen Zaterdag avond
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denk in den morgenstond te Gent aantekomen. In de voorbaat schryf ik dit briefje
om U berigt te geven van myn aankomst in het hôtel de Courtrai.
Dat ik u niet vooruit kennis gaf van het uur myner aankomst, was uit het besef
van de drukte die het Congres moet veroorzaken. Ik wilde niet dat gy my aan de
statie zoudt afhalen. Ge zult, buiten my, genoeg te doen hebben met al de gasten.
Indien ik niet vroeger iets van u verneem, zal ik u te vier uur op het
verzamelingsplein opzoeken, en u daar vragen my aan den Heer Rollin-Jacquemyns
en den Heer Waem voortestellen.
Tot wien moet ik my wenden om eene kaart van lidmaatschap? Nu, dat zal zich
wel vinden.
Na vriendelyke groete met hoogachting,
UEDDwDienaar
Douwes Dekker

[17 augustus 1867
Aankondiging letterkundig feest]
17 augustus 1867
Aankondiging van de avond door het Van Crombrugghe's Genootschap, in Le
Commerce de Gand. (U.B. Gent; fotokopie M.M.)
PROGRAMMA VAN HET TOON- EN LETTERKUNDIG FEEST
e

Te geven ter gelegenheid van het IX NEDERDUITSCH LETTERKUNDIG
CONGRES, den Maandag 19 Augusti 1867, om 8 ure 's avonds, den heeren
Congresleden aangeboden.
Eerste deel.
o

1 Ontvangst der heeren Congresleden in naam des Van Crombrugghe's
Genootschap.
o

2 Spreekbeurt van den heer Douwes Dekker. - Onderwerp: ‘Over het recht om
een gevoelen af te keuren.’
Tweede deel.
o

o

1 De Lelie; 2 De drijkleurige Vaan - Kooren te zingen door de kinderen der
o

fabriek van de heeren Parmentier, Van Hoegaerden en C , ter stede, onder bestuur
van den heer K. Allo. - 3. De Maagd van Gent, koor te zingen door de zangafdeling
des Van Crombrugghe's Genootschap, onder bestuur van den heer E. Blaes.

[17 augustus 1867
Artikel in Het Volksbelang]
17 augustus 1867
Artikel in Het Volksbelang. (U.B. Gent; fotokopie M.M.) In de tweede alinea is
blijkbaar het woord vlaggen uitgevallen.
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Nederlandsch congres te Gent.
Alles doet voorzien dat het aanstaande nederlandsch letterkundig congres een der
belangrijkste en der luisterlijkste zal zijn welke tot hiertoe werden gehouden. Nog
dagelijks komen er toetredingen van de voornaamste letterkundigen en geleerden
uit Holland en Belgie. De feesten die ter dezer gelegenheid zullen gegeven worden,
zullen, te oordeelen naar hunne programmen, niet min schitterend zijn. De
ingezetenen van Gent door de stedelijke overheid verzocht zijnde de gevels hunner
huizen te versieren, denken wij dat het niet ongepast zal zijn te berichten dat de
regelingscommissie van het congres maatregelen heeft genomen, om de inwoners
in de gelegenheid te stellen zich hollandsche voor de versiering aan te schaffen.
Ten prijze van 5 franks iedere worden dezen voor de 4 congresdagen in het lokaal
van het Willems Fonds (Lakenmetershuis op den Vrijdagmarkt), zaterdag en zondag,
verhuurd. Wij mogen dus verhopen op de aanstaande feestdagen de hollandsche
vlag naast die der belgische te zien wapperen, als ten bewijze der verbroedering
van Noord en Zuid.
Door zijnen omzendbrief van 30 juli, gaf het bestuur van het Van Crombrugghes
Genootschap, kennis het feest, dat het Genootschap zich voorstelt den Heeren
Congresleden aan te bieden den maandag 19 dezer maand.
Het Bestuur acht zich gelukkig te kunnen aankondigen dat de zoo befaamde als
verdienstelijke Noord-Nederlandsche letterkundige, de Heer DOUWES DEKKER, (beter
gekend onder den naam van Multatuli,) toegestemd heeft eene conferentie te geven
op bovengemelde dag. Spreker zal handelen over,

Het recht om een gevoelen af te keuren.
Wij denken het onnoodig over 's mans verdiensten uit te wijden; hetzij ons genoeg
den grooten bijval te herrinneren, die hij verwierf, toen hij verleden jaar te Antwerpen
en vroeger te Amsterdam zijne gedachten uitdrukte.
Om den te grooten toeloop te vermijden zullen de leden alleen toegelaten worden.
Het toonkundige gedeelte zal bestaan uit De Maagd van Gent, gezongen door
de leden der zangafdeeling en door een of twee kooren, te zingen door de kinderen
o

der fabriek van de heeren Parmentier van Hoegaerden en C ter stede.
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Den zondag 18 augusti, om 9 ure 's avonds, zal er een nachtfeest plaats hebben,
met verlichting op den koer.
Personen vreemd aan 't genootschap zullen den toegang geweigerd worden,
alsmede kinderen onder de 12 jaar.

[19 augustus 1867
Brief van Multatuli aan Rooses]
19 augustus 1867
Brief van Multatuli aan M. Rooses. Enkel velletje postpapier, aan éen zijde
beschreven met zeer slechte inkt. (A.M.V.C., Antwerpen; fotokopie M.M.)
4 uur
Waarde Rooses, ik ben in 't posthotel, en overdenk m'n speech voor van avend.
Maar ik weet niet waar ik wezen moet, noch hoe laat?
Wilt ge my dat met een woordje laten weten?
Indien ge - wat ik wel denk - my zoudt willen afhalen, kom dan SVP. zoo laat
mogelyk. Dit klinkt onhartelyk, maar ik meen het goed. Ik moet liever niet praten
voor ik in 't publiek spreek. Dan put ik me uit, en ik ben zwak tegenwoordig.
hartelyk gegroet
tav
Douwes Dekker

[19 augustus 1867
Programma feestavond]
19 augustus 1867
Programma van de avond in het Van Crombrugghes Genootschap te Gent. Enkel
velletje papier, bedrukt met meer dan tien soorten letters. (M.M.)
VAN CROMBRUGGHES GENOOTSCHAP.
PROGRAMMA
VAN HET

TOON- EN LETTERKUNDIG
FEEST
e

TE GEVEN TER GELEGENHEID VAN HET IX NEDERDUITSCHE LETTERKUNDIG
CONGRES

Den Maandag 19 Augusti 1867, om 8 ure 's avonds.
DEN HEEREN CONGRESLEDEN AANGEBODEN.
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Eerste deel.
o
1 Ontvangst der heeren Congresleden in naam des Van Crombrugghes
Genootschap.
o Spreekbeurt van den heer Douwes Dekker.
2
Onderwerp: Over het recht om een gevoelen af te keuren.

Tweede deel.
o

1 De Lelie

Kooren te zingen door de kinderen der
fabriek van de heeren Parmentier, Van
o

Hoegaerden en C ter stede, onder
leiding van den heer K. Allo.
o

2 De drijkleurige Vaan
o

3 De Maagd van Gent,

koor te zingen door de zangafdeeling des
Van Crombrugghes Genootschap onder
bestuur van den heer Ed. Blaes.

[20 augustus 1867
Toespraak van Multatuli in het congres]
20 augustus 1867
Multatuli houdt in de tweede Algemene Zitting van het Congres een toespraak.
Het onderstaande is ontleend aan een kolommenlang verslag over het gehele
congres in de Gentsche Mercurius d.d. 22 augustus. Een nagenoeg identiek verslag
komt voor in de Gazette van Gent. (U.B. Gent; fotokopieën M.M.)
e

2 Algemeene zitting.
Wordt om 2½ uren geopend.
De voorzitter maakt aan de vergadering kenbaar, dat de heer Karel Tanne van
Bremen, zich laat verontschuldigen de zitting niet te kunnen bijwonen.
e

De secretaris geeft vervolgens lezing van een verzoek der 3 afdeeling, om het
voorstel van den heer van Lee over het afschaffen van het zegelrecht in Holland,
in de algemeene vergadering ter onderteekening aan te bieden, en vervolgens dat
het vertoogschrift zelf aan den heer minister van financien van Holland zal worden
toegestuurd.
Gedurende de lezing van het derde stuk verschijnt in de zaal de heer van den
Peereboom, minister van binnenlandsche zaken van Belgie
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en de heer burgemeester van Gent. De heer voorzitter wenscht den heer minister
welkom en bedankt hem onder luidruchtige toejuichingen in naam van het Congres
van het belang dat hij in zijne werkzaamheden stelt, en de welwillendheid die hij
steeds heeft laten blijken in het behartigen der Vlaamsche belangen.
De heer De Maere verleent het woord aan den heer Kok van Roermonde, die
eene geleerde verhandeling voordraagt over Dante en Vondel. Niemand daarover
het woord vragende wordt de heer Douwes Dekker verzocht zijne voordracht te
houden over eene gepaste maat van vrijheid in het gebruik van ongewone
woordvormen en zinwendingen. Deze heer treedt op onder luide toejuichingen en
draagt zijn onderwerp in eenen keurigen vorm voor. Hij doet de mogelijkheid
uitschijnen om de opwellingen der ziel met de taal in verband te stellen door haar
meer vrijheid toe te kennen, hetzij in het scheppen van nieuwe woorden of in het
ontleenen van gepaste uitdrukkingen aan vreemde talen. De taal is de uitdrukking
der ziel, en mag voor hare uiting geene belemmering kennen. Bij het eindigen wordt
de spreker alweêr met blijken van genoegen van wege de vergadering begroet.
Vervolgens draagt de heer Nolet de Brauwere van Steeland een gedicht voor,
getiteld: Sociale humoristiek, dat ook de goedkeuring wegdraagt (enz.).

[20 augustus 1867
Verslag van Multatuli's toespraak]
20 augustus 1867
Multatuli's toespraak in de tweede Algemene Zitting volgens het officiële verslag
in de Handelingen van het Negende Nederlandsch Letterkundig Congres (Gent,
Boekhandel van Willem Rogghe. 1868; 315-317.)
Gezien een brief van Multatuli aan het Congresbureau, waarschijnlijk van midden
september, is dit verslag niet opgesteld door hemzelf, dus waarschijnlijk door een
der leden van het bureau, mogelijk Rooses. In de Handelingen is met Multatuli's
toestemming ook deze brief afgedrukt, met daarbij als noot nog een lijst van duitse
woorden en uitdrukkingen, ‘zooals zij door den heer Douwes-Dekker aan den heer
Rooses werd gezonden.’ (Handelingen blz. 318). Men mag aan nemen dat die lijst
ontleend is aan een slechts gedeeltelijk bewaard gebleven brief van Multatuli aan
Rooses uit eind augustus of begin september; zie aldaar.

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

370
De heer Douwes-Dekker spreekt over eene gepaste maat van vrijheid in het gebruik
van ongewone woordvormen en zinwendingen.
Na voorafgaandelijk verklaard te hebben, dat hij door het verliezen van eenige
nota's in de onmogelijkheid zal zijn om zooveel voorbeelden ter staving van zijne
gezegden aan te halen, als hij wel wenschte te doen, komt spreker ter zake. Hij
beweert, dat de schrijver, die in het Nederlandsch de indrukken zijner ziel weergeven
zal, te weinig vrijheid geniet, en zich als met eenen band terug gehouden voelt door
de pedante regels, welke stroeve taalwetgevers hebben uitgedacht. Het vergelijkt
hem aan den Sancho uit de onsterfelijke schepping van Cervantes, wanneer de
lustige smulbroer in zijn eiland Barataria voor eene rijk opgedischte tafel gezeten,
door verbod van den geneesheer, die achter hem stond, geene enkele spijze
aanraken mocht. Stellig is het beter arm te zijn dan rijk met zulk eenen geneesheer.
Spreker is van gedachte, dat men niet te veel luisteren moet naar die geleerden,
die den veto uitspreken over het gebruik van de rijkdommen, welke de vreemde
verwante talen ons aanbieden; wij moeten toegevend zijn in het toestaan van
burgerrecht aan goede uitheemsche uitdrukkingen, die in onze taal ontbreken, en
ter staving van zijne zienswijze haalt hij eenige Hoogduitsche woordvormen en
zinwendingen aan, waarvan eenige in onze letterschat eene ware leemte zouden
aanvullen.
Waar is het woord, waarmede wij het Hoogduitsche ermöglichen zoo bondig
teruggeven kunnen? Wat hebben wij voor rechtsanschauung, en het schilderende
schrittweise? Is het woord betheiligen niet veel korter dan ons: aan eene zaak
deelnemen? Verdient het laconieke anfangs niet de voorkeur op ons: in den beginne?
En zoo heeft de Hoogduitsche taal eenen heelen voorraad van zinrijke wendingen,
waaronder wij (met oordeel en smaak evenwel) maar te kiezen hebben. Halen wij
nog als voorbeeld aan: ledig, in den zin van ongehuwd; schutz- und trutzbündniss
voor het lange: aanvallend en verdedigend verbond; - leider, dat met door ons
tragische en daarenboven onnederlandsche helaas! in gewone zaken kan worden
weergegeven: ‘helaas! ik heb mijn handschoen verloren!’ - Ein mittagmahl oder
frühstuck einnehmen; wij nemen alleen iets in, dat slecht smaakt; - grossthuerei,
vornehmthuerei, waarvoor wij geen gelijkgeldige uitdrukkingen hebben; veröffentlichen, dat de Nederlanders,

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

371
uit vrees voor een germanisme, met publiceeren meenen te moeten vertalen; sonnverbrandt, e.d. veel krachtiger dan ons: door de zon verbrand, enz. zusammengehörigkeit, waartoe wij een geheelen zin zouden noodig hebben; schacher, wel is waar een vreemd, wellicht Hebreeuwsch woord, maar dat de
Duitscher, die niet als Sancho aan den geleerde gehoorzaamt, toch zijn heeft
gemaakt, omdat het hem krachtig en ook schilderachtig scheen.
Evenwel kan de spreker niet alles goedkeuren in dat overnemen van woorden uit
vreemde talen: - moet daarin vrijheid worden toegestaan, dan dient er toch ook een
gepaste maat in die vrijheid te worden gehouden.
Het zou, bij voorbeeld, niet aan te raden zijn dien koopman in olie, boter en andere
waren na te volgen, die van personeel in winkel, stal-, kinder- en huiskamer willende
veranderen, deze advertentie in de couranten plaatsen let: ‘Ein Materialist verlangt
ein gesetztes Ladenmädchen, ein zuverlässiges Zweitmädchen, eine geprüfte
Lehrerin und einen stadtkundigen Kutscher.’
Ook is hij geen taalgeestverwant van den jongen Duitscher die, na een reisje in
Holland, als bewijs, dat hij genoeg in ons land had heromgetrokken, om onze taal
volstandig in te hebben, beduurde dat hij al onze provincien beroerd, en daartoe
steeds de beleefdste wegen gekozen had, op welke dwaalvaart hij door de
aangezienste personen gastvriendelijkst was ingeladen.
Maar indien men Pegasus aan den breidel onderwerpen mag, om te beletten, dat
hij de glazen instorme, toch mag die breidel niet dienen om hem de vleugelen vast
te leggen.
De domme vrees om gallicismen, germanismen en andere ismen te begaan, mag
geen beletsel worden voor de vrije uiting der ziel. - Ismen, wat zijn ismen? Woorden
die het vroeger waren, zijn het nu niet meer. Wie zal ontkennen dat gemeen en
commun oorspronkelijk hetzelfde woord is? Heeft een Spanjaard of Araab wellicht
het recht ons het water te betwisten, als op zijn taalgebied geroofd: OOËD-al-quivir,
OOËD-al-axara, oeasa (met de ῥ van ῥεω = wasser). Zijn de woorden mensch, kleur,
vader, tante, kop, hoofd, krant, been, en duizend anderen geen ismen meer? Waarom
dan vroegstuk, gistrig, hedig, aanvangs, draagwijdte (of-vérheid) enz. wel? Wij
moeten wat vrijgeviger zijn! Hoe lang moet een ism wel ism zijn, eer hij aanspraak
heeft op het burgerrecht in eene taal?
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Spreker besluit met de hoop uit te drukken, dat de lettergeleerden meer inschikkelijk
zullen worden, en het den armen schrijver niet verwijten, indien hij om eene juistere
uitdrukking aan de gevoelens zijner ziel te geven, zich wel soms van een woord
bedient aan eene vreemde taal ontnomen.

[20 augustus 1867
Van den Rijn (LIV)]
20 augustus 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
195.

Van den Rijn, 17 Augustus.
Men schrijft uit Wiesbaden: ‘Gisteren zijn hier de benoemingen bij de regterlijke
magt bekend geworden, welke een gevolg zijn van de nieuwe indeeling onzer
jurisdictie. Deze is zamengesteld uit het voormalige Nassau, het
Hessen-Homburgsche, en die deelen van Hessen-Darmstadt, welke op Pruissen
zijn overgegaan. De hoofdonderdeelen zijn: Dillenburg, Limburg a/d Lahn en
Wiesbaden. De benoemde regterlijke ambtenaren, nagenoeg honderd, behooren
(op ééne enkele uitzondering na) te huis in de streken, waar zij geplaatst zijn. Juist
omgekeerd heeft men gehandeld ten aanzien der administrative benoemingen, daar
(alsmede met ééne uitzondering) alle landraden geboren Pruissen zijn. Onder die
ambtenaren blijven de nassausche beambten als vroeger hunne functien vervullen,
zoodat eigenlijk de landraden te beschouwen zijn als iets geheel overtolligs, waardoor
de loop der zaken, thans reeds traag, niet zal versneld worden. Als bewijs van de
overbodigheid der nieuwbenoemden wordt aangevoerd, dat een der landraden in
het Westerwald verblijf zal houden te Coblenz.’ De berigtgever betreurt het voorts,
dat zoo vele leden der regterlijke magt onder de voormalige nassausche Regering,
uit tegenzin om Pruissen te dienen, hun pensioen hebben gevraagd, waardoor
den

(volgens zijn oordeel) vele goede krachten verloren gegaan zijn. - Den 12 heeft
te Wiesbaden eene vergadering plaats gehad om te beraadslagen over de
verkiezingen voor het Parlement. De voorzitter, de heer von Eck, gewezen lid der
nassausche Eerste Kamer, betoogde het belang der zaak, en daarna werd door
eenige leden de candidatuur van dr. Braun voorgesteld. Deze verklaarde zich bereid
tot het aannemen van een mandaat, en gaf een uitvoerig overzigt zijner politieke
meeningen zoowel op
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staatkundig, als op staathuishoudelijk en financieel gebied. Hij verklaarde zich tegen
verhooging der belastingen, doch voor nuttige hervormingen, waaronder hij o.a.
rekende: het verlagen en vereenvoudigen der toltarieven. De redenaar gispte met
groote vrijmoedigheid eenige misgrepen der pruissische Regering. - Het
Frankfurter-Journal beweert, uit goede bronnen te weten, dat Prins Nikolaas van
Nassau, in naam des Hertogs, heeft geprotesteerd tegen het inbezitnemen der
hertogelijke paleizen en kasteelen.
- In eene te Keulen belegde vergadering van kleermakersknechts, waarbij men
zich ten doel stelde, eene algemeene kleedermakersvereeniging in het leven te
roepen, is eenstemmig afgekeurd het streven van de Parijsche en Londensche
werklieden, om door staking van arbeid hooger loon te bedingen. Het eenige middel
tot ware lotsverbetering zou, volgens een in die vergadering genomen besluit,
bestaan in het stichten eener algemeene verzekeringskas, uit welker winsten de
werklieden eene eigene fabriek zouden kunnen oprigten. Uit Hamburg, Kassel en
Hannover zouden reeds toezeggingen van medewerking ontvangen zijn. Het
vervaardigen van kleedingstukken in gevangenissen werd voor nadeelig en onbillijk
gehouden. Voorts werd besloten, een ziekenfonds opterigten. - Ook te Keulen
hebben aanhoudend kies-vergaderingen plaats. In eene daarvan is de heer F. Pauli
tot candidaat gekozen, en wel op voorstel van den gewezen Afgevaardigde Weygold,
die, uithoofde van vele andere betrekkingen (waaronder die van Afgevaardigde in
de pruissische Tweede Kamer), voor de candidatuur heeft bedankt. De heer Pauli
zeide, een tegenstander van nieuwe belastingen te zijn, tenzij daarmede eene
evenredige vermindering van andere lasten gepaard ging.
- Men schrijft uit het Wupperthal, dat de conservativen en gematigd-liberalen
hunne keuze van een Afgevaardigde voor het aanstaande Parlement
gemeenschappelijk gevestigd hebben op den heer von Sybel, die de candidatuur
heeft aangenomen. De oorzaak dezer verbroedering ligt in de vrees, dat men het
onderspit delven zal tegen de radicalen, wier candidaat bij de verkiezingen des
vorigen jaars heeft gezegevierd door de verdeeldheid der tegenstanders.
- Men verneemt, dat de heer Krupp het in zijne fabriek te Essen gegoten
reusachtige kanon, dat op de wereldtentoonstelling algemeene bewondering opwekt,
den Koning van Pruissen ten
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geschenke heeft aangeboden. Z.M. heeft dat geschenk in dank aanvaard, en
bepaald, dat het kanon zal worden bestemd voor de kustverdediging.

[20 augustus 1867
Bericht in de Beurzencourant]
20 augustus 1867
Bericht in de Beurzencourant. (U.B. Gent; fotokopie M.M.)
Gister heeft de bekende Noord-Nederlandsche letterkundige Douwes Dekker,
(Multatuli) in het Van Crombrugghe's Genootschap eene conferentie gegeven. De
vergadering was buitengewoon talrijk. Onder de aanwezigen bevond zich de heer
Vreede, hoogleeraar bij de Universiteit van Utrecht, een der uitstekendst geleerden
en schrijvers van Nederland. Multatuli sprak over het recht, om een gevoelen af te
keuren. Professor Vreede veroorloofde zich, op zeer gevoeglijke wijze, eenige
aanmerkingen op de woorden van den spreker te maken, waartoe hij zeker wel het
recht had, ten aanzien van het behandelde onderwerp zelf, dat tot de vrije discussie
scheen uit te noodigen.
Wij kunnen niet gelooven, wat men ons bericht heeft dat daarop zoude gebeurd
zijn: de eer der gastvrijheid kan niet op zulke schandalige manier verkracht geworden
zijn, als men zegt, en daarom vragen wij: - Is het waar, dat professor Vreede
uitgejouwd, en onbeschoft uit de zaal gedrongen is geworden?
Wij hopen, dat eene stellige logenstraffing zal gegeven worden aan hetgeen
gisteravond in al de publieke plaatsen onzer stad gezegd is geworden. De
verontwaardiging der deftige lieden was onbeschrijflijk. Indien het feit ongelukkiglijk
gebeurd is, dan hopen wij, dat in eene algemeene vergadering van het Congres
door de leden, die tot onze stad behooren, krachtig geprotesteerd zal worden tegen
dien schandaligen akt, bekwaam aan onze Noorderbroeders een zonderling gedacht
te geven van de wellevendheid, de gastvrijheid, het liberalismus (!!) en het verstand
van een zeker deel onzer bevolking!

[21 augustus 1867
Multatuli op de derde Algemene Zitting]
21 augustus 1867
Multatuli is 's middags aanwezig op de derde Algemene Zitting van het Congres.
Het onderstaande is ontleend aan een zeer uitvoerig verslag over dit Congres in
de Gazette van Gent van 23 augustus 1867. Een vrijwel identieke tekst komt voor
in de Gentsche Mercurius. (U.B. Gent; fotokopieën M.M.)
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Het woord wordt verleend aan den heer Van Schelven over ‘Philips van Marnix als
dichter.’
Niemand het woord vragende om aanmerkingen over de gehoudene voordracht
te maken, wordt de beurt verleend aan den heer Vreede. De geleerde professor
der Utrechtsche hoogeschool draagt eene verhandeling voor over ‘den onuitroeibaren
gemeenschappelijken volksaard in Holland en Belgie trots elke staatkundige
scheiding’. Herhaaldelijk wordt hij in zijne rede onderbroken door daverende
toejuichingen, als blijk van het hooge belang dat de vergadering in zijn gewrocht
stelt.
De heer de Geyter (Antwerpen) houdt vervolgens lezing van een dichtstuk over
hetzelfde onderwerp door den vorigen spreker behandeld. Na hem neemt de heer
Lenaerts het woord en protesteert tegen de beweeringen van den dichter, als zou
het nederlandsch volk tot lafheid vervallen zijn. Spreker drukt zich in krachtige
bewoordingen uit en zegt dat, zoo het ongeluk mocht willen dat wij onze
onafhankelijkheid te verdedigen hadden, het nederlandsch volk zou opstaan als
één man, en liever dan aan zijn plicht te kort te komen, als weleer van Speyck, de
lont aan het kruid zou steken en zichzelven in de lucht doen springen, liever dan
zich aan lafheid schuldig te maken.
Na eenige woorden van bedanking, door den heer Mioulet aan den vorigen spreker
voor zijne krachtige taal toegestuurd, beklimt de heer Douwes Dekker onder
daverende toejuichingen de estrade, en doet in de hem eigene taal uitschijnen dat
de heer Lenaerts de heer de Geyter verkeerdelijk beoordeelt, indien hij hem verdenkt
het nederlandsche volk als ontaard te beschouwen; dat de heer de Geyter, als
dichter, heeft toegegeven aan eene opwelling van moedeloosheid, maar dat de
dichter toch nooit tot wanhoop kan vervallen, ten slotte, dat de gedachten der heeren
Lenaerts en de Geyter, alhoewel verschillend uitgedrukt, toch op het zelfde
neêrkomen.

[21 augustus 1867
Multatuli verdedigt De Geyter]
21 augustus 1867
Multatuli's verdediging van De Geyter in de derde Zitting, volgens de Handelingen
van het Negende Nederlandsch Letterkundig Congres (Gent, Boekhandel van Willem
Rogghe. 1868; blz. 438-439).
Op blz. 431-436 staat het gedicht van De Geyter, getiteld: Vóór drie maanden en
misschien binnen drie maanden, ingeleid door het volgende bericht:
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Zeker is het dat von Bismarck aan Napoleon III heeft voorgesteld, dat Frankrijk
België, en Pruisen Holland zoude nemen. - (Al de dagbladen - April-mei 1867.) Het
gedicht is op blz. 436-437 uitgebreid met twee slotgedeelten die op het congres niet
waren voorgelezen.
De heer DOUWES DEKKER. - Ik vraag oorlof nog een woord tot de vergadering te
richten. Er bestaat, geloof ik, een misverstand tusschen de voorgaande sprekers,
tusschen de heeren De Geyter en Lenaerts. De heer De Geyter heeft gesproken
van al de smart, die het hart eens jongelings zou overstroomen bij het besef van
hetgeen er zou gebeuren, indien het vaderland overheerscht werd. De heer De
Geyter heeft gesproken in een oogenblik van schijnbare moedeloosheid. Ik zeg
schijnbare, - want geheel moedeloos is de dichter nooit, - zijne taal was die der
wanhoop en er is geene stem, die krachtiger spreekt, geen sterker oproep mogelijk
dan die zich uit in wanhoopsklachten. Zóó heeft Machabeus tot Israël, zóó
Aristomenes tot de Messeniërs gesproken. Ik geloof niet, dat men weigeren zou ten
strijde te loopen, wanneer men zulke taal hoort als die van den heer De Geyter.
Beider inzichten, - die van den heer Lenaerts en die van den heer De Geyter, - zijn
vaderlandlievend, en, zijn hunne denkbeelden verschillend ingekleed, zij zijn door
innige vaderlandsliefde ingegeven, en aan beide sprekers zijn wij onzen dank
verschuldigd.

[21 augustus 1867
Multatuli aan het banket]
21 augustus 1867
Multatuli is 's avonds aanwezig bij het banket in het Posthotel te Gent. Aan dit
banket met zo'n 125 gasten die talrijke toasten uitbrachten op de regerende vorsten,
op verschillende hoogwaardigheidsbekleders en op elkaar, wijdt de Gazette van
Gent op 23 augustus een volle kolom. Daaraan is het onderstaande ontleend. (U.B.
Gent; fotokopie M.M.)
doch er: bedoeld is uiteraard: dat er.
De heer Moltzer stelde een dronk voor ter eere der voorzitters van de drie
afdeelingen, de heeren Heremans, Vrede en Snellaert; de heer van Westhreene
dronk de gezondheid der secretarissen; de heer Douwes Dekker (Multatuli) die van
den heer Rolin-Jaequemyns, voorzitter van het Van Crombrugghe's Genootschap,
de heer Max. Roozes aan den heer Greeve, van Rotterdam, aan wiens
werkzaamheid en ijver het congres verschuldigd is, doch er zoo vele
Noord-Nederlanders aan deel namen, (enz.)
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[21 augustus 1867
Van den Rijn (LV)]
21 augustus 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
196.

Van den Rijn, 19 Augustus.
De mededeelingen van het Journal des Débats omtrent Oostenrijks verlangen naar
een bondgenootschap der zuidduitsche Staten onderling, aan welks spits Keizer
Frans Joseph staan zou, en hetwelk op een goeden voet met Frankrijk zou verkeeren,
worden door de Kölnische-Zeitung opgevat en voorgesteld als ‘eene poging tot het
aanstoken van oorlog’; en zelfs zou men, volgens haar, die mededeelingen zonder
overdrijving bij ‘eene geladen bom’ kunnen vergelijken. Het Keulsche blad gelooft
intusschen niet, dat het Journal des Débats bekend is met de ware bedoelingen
hetzij van Keizer Frans Joseph, hetzij van den heer von Beust.
- De Koning van Wurtemberg heeft (na eenig aarzelen, naar het schijnt) er in
toegestemd, dat het zoogenaamde pruissische exercitiereglement, hetwelk bij de
wurtembergsche infanterie reeds sedert eenigen tijd in werking is, ook tot leiddraad
zal worden aangenomen voor de oefeningen der wurtembergsche kavallerie. Een
vijftal wurtembergsche kavallerie-officieren zijn te dien einde gedetacheerd geworden
naar verschillende pruissische garnizoensplaatsen, waar paardenvolk in bezetting
ligt.

[21 augustus 1867
Ingezonden brief van Rolin-Jaequemyns]
21 augustus 1867
Ingezonden brief van de heer G. Rolin-Jaequemyns in de Beurzencourant. (U.B.
Gent; fotokopie M.M.)
Nopens het geval in het Van Crombrugghe's Genootschap, van maandag avond,
ontvangen wij den volgenden brief, met verzoek van mededeeling:
Den heere Opsteller van de BEURZENCOURANT, te Gent.
Geachte heer,
In uw nummer van gister maakt gij melding van zeker bericht, dat men u zou
gegeven hebben, nopens het feest, eergister avond door het Van Crombrugghe's
Genootschap aan de heeren Congresleden aangeboden. Gij wilt er wel bijvoegen,
dat gij dit bericht niet geloven kunt, en om allen twijfel te doen verdwijnen, somt gij
de gansche
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zaak in de volgende vraag op: ‘Is het waar, dat professor Vreede van Utrecht
uitgejouwd, en onbeschoft uit de zaal gedrongen is geworden?’
In hoedanigheid van voorzitter van het Van Crombrugghe's Genootschap, haast
ik mij, op die vraag het verlangde antwoord te geven: ‘Neen, dit is niet waar.’
Ik durf er bijvoegen, met de volkomene zekerheid, dat de talrijke Congresleden
die het feest bijwoonden, het met mij eens zijn, ja dat heer professor Vreede zelf
mij niet zal logenstraffen, - dat de eer der gastvrijheid noch in zijnen persoon, noch
in iemands persoon op dien avond in het Van Crombrugghe's Genootschap is
verkracht geworden. De ‘onbeschrijflijke verontwaardiging der deftige lieden,’ waarvan
gij spreekt, berust dus op eene dwaling, waaraan ik hoop dat deze stellige
logenstraffing een einde zal maken.
Ontvang, heer Opsteller, de verzekering mijner gevoelens van hoogachting.
G. ROLIN-JAEQUEMYNS.
Gent, 21 Augusti 1867.

[21 augustus 1867
Verslag in Le commerce de Gand]
21 augustus 1867
Verslag van Multatuli's rede in Le Commerce de Gand van 20-21 augustus. (U.B.
Gent; fotokopie M.M.)
De laatste alinea's, hier niet herdrukt, handelen over de zang en over het gezellig
samenzijn na afloop.
Een ander uitvoerig verslag, in het Nederlands, is opgenomen in de Gentsche
Mercurius van 23 augustus 1867 en eveneens in de Gazette van Gent; zie op die
datum.

Fete du Van Crombrugghe's Genootschap.-Conference de Dauwes
Dekker.
Le fête offerte avant hier par le Van Crombrugghe's Genootschap aux membres du
Congrès néerlandais a parfaitement réussi. Le beau local de cette société si
éminemment populaire, était tout entier illuminé et décoré avec goût. Les salles
étaient pleines de monde. Presqu' aucun des treize cents membres du Van
Crombrugghe's Genootschap ne manquait à l'appel. Quand les membres du Congrès,
après avoir reçu le vin d'honneur, ont traversé cette foule pour se rendre aux places
qui leur étaient réservées, les choeurs ont entonné le Neerlandsch Bloed. M. le
president Rolin-Jacquemyns a souhaité la
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bienvenue aux invités, en quelques paroles chaleureuses, auxquelles M. le
professeur de Vries a immédiatement répondu dans une brillante improvisation.
La conférence de M. Dauwes Dekker est venue ensuite. En donner une analyse
même étendue serait bien difficile. La résumer en quelques lignes est simplement
impossible. Le titre annoncé était: over het recht om een gevoelen af te keuren.
C'est ce thème, que l'on pourrait appeler la liberté de la contradiction, et que le
profond et spirituel orateur a développé avec sa verve habituelle. Il a fait un portrait
à la fois railleur et juste de ces individus qui, n'ayant du sens commun que
l'apparence, attaché aux idées dominantes, non parcequ'elles sont idées, mais
parcequ'elles sont dominantes, se croient le droit de tenir par la manche quiconque
se laisse emporter à la poursuite d'une idée nouvelle, en lui cornant à l'oreille, pour
tout argument, et sans y être le moins du monde invités, ce refrain connu: ‘Ecoutez
donc, mon ami, savez-vous bien que je ne suis pas du tout de votre avis?’
Cette conférence a été d'autant plus vivement applaudie que chacun a apprécié
la parfaite délicatesse avec laquelle l'orateur, dont on sait les nombreux points de
dissentiment avec un grand nombre de ses compatriotes, s'est abstenu de toute
allusion, même éloignée, à ce qui aurait pu blesser l'un ou l'autre d'entre eux. Aussi
n'est-ce que par suite d'un véritable malentendu qu'un honorable professeur
d'Utrecht, arrivé à la fin de la conférence de Multatuli a pu un instant s'imaginer le
contraire. L'émotion toute momentanée causée par cet incident a été complètement
apaisée à la satisfaction de l'honorable professeur lui-même qui, debout sur l'estrade,
a vu l'assemblée entière acclamer, sur la proposition de son président, et la Hollande
de M. Dauwes Dekker, et celle de M. Vreede. La fête a alors continué sans
interruption. On a entendu deux choeurs chantés par les enfants de la fabrique de
ie

MM. Parmentier et C .

[21 augustus 1867
Bericht in Le Bien Public]
21 augustus 1867
Bericht in Le Bien public. (U.B. Gent; fotokopie M.M.)
Le Congrès néerlandais actuellement réuni en notre ville - beaucoup de Gantois
s'en doutent à peine - a été marqué par un incident qui a produit une certaine
émotion. Il s'agit d'une conférence donnée au Crombrugghe's Genootschap par un
publiciste hollandais nommé ou
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surnommé Multatuli. L'orateur traitait ‘du droit qu'a chaque individu de renier une
conviction.’ Sa théorie ne fut pas, dit-on, du goût de tout le monde et l'un des
compatriotes du conférencier, M. Vreede, professeur à L'Université d'Utrecht,
entreprit de répondre. Il avait compté, parait-il, sans la ‘tolérance libérale’ de ses
hôtes. A peine avait-il osé déclarer son dissentiment qu'il fut hué, insulté en
finalement mis à la porte.
Le Beurzen Courant à qui nous empruntons ces détails, trouve que la conduite
tenue à l'égard de M. Vreede, est ‘une scandaleuse atteinte aux droits de l'hospitalité.’
Si nous en croyons les rumeurs qui nous parviennent, la réplique du professeur
Utrechtois, très-modérée dans la forme, était d'autant plus fondée que le discours
de son contradicteur n'avait été ni plus ni moins que l'éloge de l'apostasi.
Nous reconnaissons du reste que les données précises nous manquent: le Journal
de Gand et son écho de la presse flamande gardent un silence complet sur l'incident.

[21 augustus 1867
Bericht in Het Vlaemsche Land]
21 augustus 1867
Bericht in het Vlaemsche Land. (U.B. Gent; fotokopie M.M.)
Het schynt dat er hier ter stede een nederlandsch Kongres vergaderd is; wy zeggen:
het schynt, uit hoofde der eenige vlaggen die hier en daer sedert zondag wapperen
en die, volgens men beweert, deze vergadering bedoelen.
Eene konferentie gegeven, in het Crombrug's Genootschap, door een der
Kongresgasten, heeft aenleiding gegeven tot een zonderling voorval. Een
hollandsche schryver, genoemd of bygenoemd Multatuli, sprak aldaer ‘van het regt
dat eenieder heeft van zyn geloof te verzaken.’ Die beweering stond eenieder niet
aen, en M. Vreede, professor in de Hooge-School van Utrecht, nam op zich van
Multatuli tegen te spreken; maer nauwelyks had hy eenige woorden van tegenkanting
uitgesproken, of hy werd uitgejouwd, beleedigd en eindelyk aen de deur geworpen.
Zulke trekken zullen wonderlyk de vlaemsche zaek bevoordeeligen!
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[22 augustus 1867
Brief van Multatuli aan Rooses]
22 augustus 1867
Brief van Multatuli aan M. Rooses. Enkel velletje postpapier, geheel beschreven.
(A.M.V.C., Antwerpen; fotokopie M.M.)
Op de gefrankeerde enveloppe het adres: Den Heere Max Rooses
Korenlei 2
Gent, en het poststempel: Gand Station 22 Août 67.
Spoor, grande station: één uur
Zeer geachte Heer Rooses, Gister avend, of liever van nacht, was ik van
voornemen heden nog hier te blyven om afscheid van U te nemen maar 't is beter
dat ik ga. Jammer genoeg, want ik had in Gent nog een en ander te doen gehad.
Ik had zoo gaarne dezen en genen gesproken, buiten den Congres-roes. Want een
roes is het geweest! Ik had u willen bedanken voor vele blyken van hulpvaardigheid,
en waarlyk, ik heb u meermalen bewonderd, dat ge, te midden van zooveel drukte,
nog tyd en hart overhieldt om u met my te bemoeien.
't Is uwe schuld niet, dat ik geleden heb en treurig ben. Kunt gy dat begrypen? Ik
denk neen, want ieder draagt zyn eigen likdorens. Toch wilde ik gaarne weten als
zielkundige proef, of ge u rekenschap weet te geven van de zeer treurige stemming
waarin ik Gent verlaat. Ik doe die vraag ook aan den heer Rolin-Jaquemyns.
te Keulen teruggekeerd, zal ik, na een paar dagen stilte, waaraan ik behoefte
heb, na my wat verfrischt te hebben met het beschouwen en behandelen van
mathematische waarheid, bedenken of er middel is om myne met Gent aangeknoopte
betrekking voorttezetten. Als dat gelukt, zal ik U spoedig wederzien, en dat zal me
een waar genoegen zyn.
Ik dank u hartelyk voor al wat ge voor my deedt, en neem van U de aangenaamste
herinnering mede.
Met hoogachting en vriendschap
UEDDwDienaar
Douwes Dekker

[22 augustus 1867
Verslag in de Gentsche Mercurius]
22 augustus 1867
Verslag van de feestavond op maandag 19 augustus in de Gentsche Mercurius.
Een vrijwel identiek verslag komt voor in de Gazette van Gent van dezelfde datum
en, ietwat bekort, in Het Volksbelang van 24 augustus. (U.B. Gent; fotokopieën
M.M.)
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De vermelding van de koorzang bij de intrede is kennelijk onjuist; andere verslagen
delen mee dat het ‘Wien Neêrlands bloed’ gezongen werd.

Feest in het van Crombrugghe's genootschap
Het letterkundig avondfeest, dat het Van Crombrugghe's genootschap aan de
Congresleden maandag avond heeft aangeboden, mag men onder de belangrijkste
rangschikken. Om 8½ uur werden de Congresleden door den heer
Rolin-Jaequemyns, voorzitter der maatschappij, in de ruime concertzaal binnengeleid,
waar de leden van het genootschap verzameld waren. Bij de intrede hief de
zangafdeeling der schoonen koor aan van ‘De Maagd van Gent’.
In eene krachtige redevoering verwelkomt de heer Rolin de congresleden en
tevens ook den heer Douwes Dekker, die uitgenoodigd was geworden om dien
avond eene conferencie te geven.
De heer prof. de Vries bedankt in naam zijner landgenooten het van
Crombrugghes-Genootschap, en herinnert aan het grootsch verleden van Gent. Hij
betreurt dat de verfransching hier reeds zoo diep heeft wortel geschoten. Hij hoopt,
hij is overtuigd, dat men weldra in den rechten weg zal terugkeeren. Antwerpen en
Aalst geven Gent het voorbeeld. Daar beraadslaagt het gemeentebestuur in het
Vlaamsch, en ongetwijfeld zal de hoofdstad van Vlaanderen zich naar hen spiegelen.’
De heer Douwes Dekker neemt vervolgens het woord en schetst met veel kracht
en welsprekendheid die mannen af ‘die het nooit met u eens zijn,’ hetzij uit
baatzuchtigheid of onwetendheid. Deze redevoering, in den hem eigenaardigen
vorm van parabels gehouden, wordt meermaals door de toejuichingen der
aanhoorders onderbroken.
De heer Rolin neemt andermaal het woord om den redenaar geluk te wenschen
over zijne schitterende voordracht. Vervolgens beklimt de heer Vuylsteke het
spreekgestoelte en mengt zijne gelukwensching bij die des heeren Rolin, en in eene
warme taal doet hij uitschijnen, dat er in de lange rij van ontkenners, welke de heer
Douwes Dekker voor onze oogen heeft doen defileeren, hij ook die mannen heeft
afgeschetst, alhoewel hij dien niet heeft genoemd, die de vlaamsche bevolking van
hunne rechten onthouden en ons komen zeggen: ‘wij zijn het niet met u eens.’ Die
‘niet eens zijners’
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zijn talrijk, zegt hij ten slotte, maar wij zullen volharden in den strijd, dien wij tegen
hen hebben aangevangen, en met het recht voor ons zijn wij zeker van de
overwinning.’
Daarna nam het zangkundig gedeelte aanvang. Koren werden gezongen, onder
leiding van den heer Allo, door de kinderen der fabriek Parmentier van Hoegaerden
ie

en C , in welk gesticht er zooveel voor de beschaving der werkmanskinderen gedaan
wordt, en de zangafdeeling van Van Crombrugghes-Genootschap zong Gevaerts
koor: De Maagd van Gent, met eene juistheid en samenhang, die haren jongen
bestuurder, den heer Blaes, wezenlijk tot eere strekt.
Dit echt vlaamsche feest, dat ieders goedkeuring wegdroeg, zal lang als eene
aangename herinnering in het geheugen der bijwoners blijven leven.

[22 augustus 1867
Artikel in Le Bien Public]
22 augustus 1867
Artikel in Le Bien Public. (U.B. Gent; fotokopie M.M.)
M. Rolin-Jaequemyns, président du Crombrugghe's Genootschap, écrit au
Beurzen-Courant pour répondre par un démenti catégorique au récit publié par ce
journal d'un incident qui aurait marqué la conférence donnée par M. Multatuli (alias
Douwes-Dekker). La loyauté nous fait un devoir de donner acte à M. Rolin de cette
rectification. Voici du reste le compte-rendu extrêmement laconique que publie le
Journal de Gand de la soirée offerte par le Crombrugghe's Genootschap aux
membres du Congrès néerlandais:
‘M. Rolin-Jaequemyns souhaite la bienvenue aux membres du Congrès. Exécution
du beau choeur de Gevaert, de Maagd van Gent. Conférence de M. Douwes-Dekker,
sur le droit des minorités. Discussion à laquelle prennent part MM.
Rolin-Jaequemyns, J. Vuylsteke et Vrede. La séance se termine par un concert.’
Le Commerce de Gand est plus long, mais il n'est guère beaucoup plus clair. Il
nous apprend que le sujet de la conférence était défini par l'orateur lui-même: DU
DROIT DE DÉSAPROUVER UNE CONVICTION (Over het recht van een gevoelen af te
keuren); puis il poursuit en ces termes:
‘Cette conférence a été d'autant plus vivement applaudie que chacun a apprécié
la parfaite délicatesse avec laquelle l'orateur, dont on
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sait les nombreux points de dissentiment avec un grand nombre de ses compatriotes,
s'est abstenu de toute allusion, même éloignée, à ce qui aurait pu blesser l'un ou
l'autre d'entre eux. Aussi n'est-ce que par suite d'un véritable malentendu qu'un
honorable professeur d'Utrecht, arrivé à la fin de la conférence de Multatuli a pu un
instant s'imaginer le contraire. L'émotion toute momentanée causée par cet incident
a été complètement apaisée à la satisfaction de l'honorable professeur lui-même
qui, debout sur l'estrade, a vu l'assemblée entière acclamer, sur la proposition de
son président, et la Hollande de M. Douwes-Dekker, et celle de M. Vrede.’
Il n'y a guère que les initiés qui puissent se retrouver dans ces périphrases, ces
allusions, ces mots couverts. Quant à nous, nous voyons bien, puisque le Commerce
lui-même le dit, ‘qu'un incident s'est produit,’ mais nous ne savons pour quelle cause,
nous ne distinguons pas très-bien.

[23 augustus 1867
Bericht in de Beurzencourant]
23 augustus 1867
Bericht in de Beurzencourant. (U.B. Gent; fotokopie M.M.)
Men leest in eene bijzondere correspondentie der Amsterdamsche Courant:
‘Zooals gewoonlijk, hadden de Congresleden ook gister avond weder gelegenheid
tot het bijwonen van verschillende feesten. In de koninklijke maatschappij der
Melomanen had een schitterend feest plaats, waardoor zij, die het door zijne
schoonheid en uitgebreidheid eenige gebouw der maatschappij met zijne heerlijke
gobelins, Chineesche en damasten behangsels, zijne reusachtige spiegels en
muurschilderingen nimmer gezien hadden, zich te goed konden doen, al wilden zij
ook juist de prachtige illuminatie bewonderen, het bal bijwonen of naar het concert
luisteren.
Ik en vele onzer landgenooten waren voornemens het laatste te doen. Plotseling
kwam echter het denkbeeld bij ons op om even uit te breken, en een kijkje te nemen
in het Van Crombrugghe's Genootschap, eene hoogstnuttige vereeniging tot zedelijke
en verstandelijke ontwikkeling van den werkman, waar eveneens een feest ter eere
der congresleden zou worden gegeven. Daar had een voorval plaats, dat door velen
in Nederland met leedwezen zal worden vernomen. Het bestuur van het genootschap
had den heer Douwes Dekker tot
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het houden eener voorlezing uitgenoodigd. De redenaar had opzettelijk, zooals later
door den voorzitter aan het auditorium werd medegedeeld, een geheel afgetrokken
onderwerp gekozen. Het zoeken naar waarheid. De spreker had zich met veel talent,
en wellicht met nog meer tact van zijne taak gekweten. De heer Dekker had zijne
redevoering geëindigd. De voorzitter en de heer Vuylsteke hadden ieder den spreker
bedankt, en zoo doende eene meer duidelijke beteekenis gegeven aan de daverende
toejuichingen, waarmede de redenaar was beloond.
Op dat oogenblik kwam de heer Vreede, hoogleeraar aan de Hoogeschool te
Utrecht, in de zaal. Hij kwam van een feestmaal terug, dat door den voorzitter van
het Congres aan eenige leden dier vergadering was aangeboden.
Hij beklom het spreekgestoelte, en, zonder de verhandeling van den heer Douwes
Dekker te hebben gehoord, liet hij zich daarover zeer ongunstig uit, hetgeen tot
tusschenkomst van den voorzitter en anderen, en krachtige demonstratiën van het
publiek aanleiding gaf, en eindelijk, tot de verwijdering van den hoogleeraar.
Waarschijnlijk zal dit voorval nog protesten en manifestatiën van verschillende
zijden ten gevolge hebben.’
De gewone correspondent van het Amsterdamsch Handelsblad is de heer Maurits
Van Lee, te Brussel, die, als lid van het Congres, waarschijnlijk de conferentie
bijwoonde. - Zooals men ziet, komt zijn verhaal nagenoeg overeen met de
inlichtingen, door ons eerst medegedeeld.

[24 augustus 1867
Brief van Multatuli aan Tine]
24 augustus 1867
Brief van Multatuli aan Tine. Dubbel velletje postpapier, tot onderaan blz. 4
beschreven. (M.M.)
De brief schijnt onvolledig; het slot ontbreekt.
Keulen 24 Augustus
lieve beste tine! Terug van Gent, dood moe schor en op. Ik heb je vandaar 't
program der feesten gezonden, maar lieve beste tine, schryven kon ik niet. En nog
kan ik 't niet uitvoerig want ik tril van vermoeienis. Ik ben al die dagen in een roes
geweest en heb wat rust noodig eer ik de beschryving geven kan. Wat myn officiele
taak aanging is voldoende afgeloopen. Ik werd toegejuicht by de drie
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gelegenheden waarop ik in 't publiek heb gesproken. 1. In 't genootschap van
Crombrugghe, voor een publiek van 1300 Gentsche werklieden en de leden van 't
congres. 2 In 't congres zelf over wat vryheid in 't gebruik van sommige woorden en
uitdrukkingen. 3. In 't congres, onvoorbereid over de vlaamsche beweging. Van de
beide eerste gelegenheden staat iets in de courant die ik je heden zend, de eenige
die ik by toeval heb kunnen magtig worden. Het verblyf op zoo'n congres, in een
stad als Gent. (groot, alles ver van elkaar, geen geld voor vigilantes, en stikkende
hitte) is vermoeiend. Daarby was ik zeer geentoureerd. Kennismakingen en ovaties
zonder eind van smorgens tot snachts laat, geen oogenblik rust. En ik merkte gedurig
dat men my aansprak om my te doen spreken. Nu ik deed het dan ook en had veel
malen in de corridors een heelen troep om my. Dáár had ik altyd by de Vlamingen
succes. Maar de Hollanders intrigeerden vreesselyk en ik had 2 bittere ontmoetingen
en veel bittere opmerkingen. Die twee ontmoetingen zal ik je later vertellen. Nu eerst
het praktische.
Naar Gent gaande had ik het zeer schraal, en nu heb ik wat voor my, zoodat ik
wel voor 14 dagen rust heb van 't dagelyksche. Hulp gevraagd heb ik niet. Het was
er de tyd niet toe. Maar ik wil trachten my te verbinden met de Vlaamsche beweging,
die voorgeeft taal en letteren te beoogen maar indedaad een staatkundige scheiding
van Belgie wil. Ik beschouw Belgie als gecondemneerd (als staatkundige éénheid).
De Vlamingen willen by Nederland zyn, en zoo als ik de Gentenaars heb leeren
kennen, de Gentsche werklieden die oorlog voerden met Frankryk, beschouw ik
hun plannen als uitvoerbaar. Dat zyn vurige, moedige mannen. Met moeite hebben
r

vele personen zich in de bres moeten stellen voor Prof Vreede van Utrecht. Ze
wilden den man verscheuren omdat hy my aanviel, en hy is dan ook werkelyk van
de tribune gehaald en de deur uitgedrongen. Een schandaal van belang. En ik sprak
o

geen woord. (Dit later precies). Nu zeg ik je maar dat ik 1 In Gent met een
vreesselyke roesemoesery, speeches, feesten, intrigues van Hollanders, hitte,
vermoeienis, agitatie &c &c. niets personeels wat my aangaat, heb kunnen ter tafel
brengen. Maar myn plan is te trachten my in Vlaanderen te vestigen, deel te nemen
aan de Vlaamsche beweging, en zoodoende den kinderen zoo mogelyk een
Vaderland te verschaffen. Ik moet my daartoe wenden tot de hoofden dier beweging
en bedenk een uitvoerig stuk
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daarover. Dàt is nu hoofdzaak. O, alleen zou makkelyk zyn, en ik zou met open
armen ontvangen worden (de werklieden vraagden my by hun te komen) maar maar - de vloek is dat ik altyd geld moet vragen, want eene vestiging in Belgie zonder
de schuldeischers in Brussel te vreden te hebben gesteld, is onmogelyk.
Ik kreeg een bezoek (tot myn grooten schrik) van de Ruyter, de bakker. Maar zie,
de man, die een Gentenaar is, had myn voordragt in het Crombrugghe's Genootschap
bygewoond, en was lief en zacht. 't was aandoenlyk. Hij liet jou en de kinderen
vriendelyk groeten. en sprak lief van Edu en Non. Hy informeerde zich naar hun
leeren, en naar alles met hartelykheid. Hy had juist een staaltje bygewoond hoe de
Hollanders my vervolgen. (Vreede namelyk was binnengekomen toen er na myn
speech werd geapplaudisseerd. Zonder te weten wat ik gezegd, of zelfs waarover
ik gesproken had, wou hy protesteren tegen dat applaudissement. (in de meening
dat ik op Holland had gescholden). Nu de werklui werden woedend, en 't rumoer
was zoo groot dat men hem niet tot rede brengen kon. Hy riep maar al: ik ben een
eerlyk Hollander en wil myn land verdedigen’. Men zegt dat hy een beetje dronken
was, wyl hy van een diner kwam. Natuurlyk nam ieder, ook de Hollanders, want de
zaak was te gek, myn party. Maar de Gentenaars waren woedend, en daarom
namen de Hollanders myn party. Zy moesten wel om niet verscheurd te worden.
Dáárna kunnen ze 't toch weêr draaien zooals ze willen. Ik hoorde later al zeggen:
nu ja, Vreede had gedineerd... hy was altyd zoo koppig... hy wou niet naar rede
luisteren... maar... 't was toch mooi dat i meenende dat er tegen zyn land was
gesproken, protesteerde, en dat volhield tegen een woedende menigte! Die Vreede
is professer, fatsoenlyk man, deftig, geleerd... al wat je wil. Maar tegen my mogt hy
zich gedragen als een kwaejongen. Verbeelje hy begon met te zeggen dat i my niet
kende, niets of weinig van my gelezen had, en zoo even de zaal was binnengetreden
en dus myn toespraak niet had gehoord. En toen men hem toeschreeuwde zwyg
dan! riep hy maar: ik ben een eerlyk Hollander, en zwyg niet! Toen is er gevochten.
Velen wilden hem, teregt, beschermen, en heel eindelyk is 't gelukt hem de deur uit
te krygen. Kassian, toen hy begon, en ik (wetende dat velen my alleen kennen uit
r

den Havelaar, vóór anderen begreep dat hy zich vergiste, riep ik Prof de Vries toe:
‘gauw, waarschuw hem, hy compromitteert zich.’ en ik kende myn
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werklui al die my den vorigen nacht hadden ontvangen als geen koning ontvangen
wordt. Maar hy was òf indedaad van wyn, òf van malle valsche vaderlandsliefde,
dronken. Misschien van beide. Nu in Crombrugghe's Genootschap was 't my
makkelyk te zwygen. Er werd zóó krachtig party getrokken, dat elk woord van my
misplaatst zou zyn. Velen maakten my een compliment over myn zwygen och, 't
hoefde niet. Maar dat de Hollanders, en ik moet zeggen ook de Belgen, daarna, op
volgende congresdagen, Vreede behandelden of er niets gebeurd was, heeft my
gegrieft. Ik vind dat ik aanspraak op apologie had gehad. Nu daarvan schynt geen
spraak te zyn. Ieder vindt dat Vreede zich mal heeft aangesteld, maar ...t was tegen
my... en tegen my zyn alle middelen geoorloofd.

[24 augustus 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
24 augustus 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
In de tekst staan enkele duitse woorden in gotisch schrift; deze zijn hieronder
gecursiveerd.
avanie: kwelling, vernedering.
Pieter Spa: hoofdpersoon uit het luimig gedicht ‘Pieter Spa's reize naar Londen’
(1838) van de haagse dichter W.J. van Zeggelen (geb. 1811), over een bezoek aan
Londen tijdens de kroningsfeesten van koningin Victoria. viable: levensvatbaar (fr.).
Keulen 24 August-i zeggen de Vlamingers
Waarde Heer Huet. Gister avend kwam ik mooi vermoeid van 't Congres terug.
Myne ooren suisen. Een overmaat van indrukken bedwelmt my. Myn ziel heeft zich
de maag overladen. Gy vraagdet my of ik ‘Indrukken van 't congres’ geven zou? 't
Zal moeielyk of onmogelyk wezen. Ik vrees gevaar te loopen van onwaarheid. Maar
dit niet alleen om de menigte der ‘genoten’ zaken (let wel, dat ik den laatsten tyd in
Germanismen doe, en dat de Duitscher alles geniet wat hij einnehmt, al ware 't
rottekruid) niet alleen dus om de oververzadiging, maar ook omdat ik zooveel
persoonlyke aandoeningen heb ondergaan, die my te veel patient maken, om den
loop der ziekte te beschryven. Want een ziekte verschynsel is het, zoo'n congres!
En nog een reden weerhoudt my van 't schetsen myner indrukken.
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Les congrès - neen, ce congrès n'était pas ce qu'un vain peuple pense. Ik beweer
dat de geestdrift, het rumoer, de woordenkramery (en de hemel weet dat het daaraan
niet ontbrak) ditmaal eene zeer staatkundige kleur had. Nog eenigen tyd gisting, en
een klein, vrindelyk opgezocht aanleidinkje van buiten - en de Vlaamsche provincien
staan in vollen vlam. Kon ik u spreken (maar heden niet, want ik ben schor) ik zou
u veel vertellen, en myn speech deelen in drieën: Myne persoonlyke ontmoetingen.
Vry curieus, en gy hebt er wat van te goed. 2. Letterkundery. Dat interesseert my
niet. Ik geloof dat het beroerd was. Het schoone (stukken van Vreede, Moltzer, A.S.
Kok, werd gelezen, en kon dus gedrukt in de wereld gekomen zyn) De rest - och!
Bovendien ik ben vaak weggeloopen om te praten met den concierge en den
policieman aan de poort, en mag dus eigenlyk niet meepraten over wat binnen
voorviel. 3. Die vlaamsche beweging! Die is belangryk, dat verzeker ik u. Maak u
gereed tot het hooren van nieuws. Weldra zal men in Zutphen, ja in Leeuwarden
spreken van onze Rubbens, en in Antwerpen van onzen de Ruyter. Er mankeert
maar aan dat ze zeggen: onze van Speyk!
Het middelstuk van myn speech zou ik enkel aanroeren om te zeggen, dat ik er
niet veel van weet. No 1. kan ik niet publiek behandelen omdat het te personeel is,
en van No. 3 zou ik niet veel kunnen publiceren, omdat ik niet uit de school wil
klappen, en geen zaak wil bederven die een toekomst hebben kan, en my welligt
een vaderland geeft. Iets waaraan men nu en dan behoefte voelt, al is 't dan maar
voor de kinderen.Ik heb lastige reizen gemaakt. De hitte was onuitstaanbaar. En ook in Gent zelf,
ben ik van 's morgens 10, 11 uur tot laat 's namiddags voortdurend nat van zweet,
en daarna tot 2, 3 uur snachts kil koud geweest. Ik denk dat ieder in dat geval zal
verkeerd hebben. Nu ben ik heesch, kil en bibberig. Is dat een woord? 't moest er
een wezen. O, O, denk eens welke kennismaking my het innigste genoegen heeft
r

gedaan? Dat raadt gy nooit! Ik ben puur verliefd op D te Winkel. Die man is zoo
innemend vind ik, en ik sprak zoo gaarne met hem, dat ik om die kennismaking
alleen myn heele reis niet betreur, met inbegrip van de andere min prettige
aanrakingen, en zelfs van de avanien die my zyn aangedaan. Waarschynlyk zult
ge er van hooren. Maar reeds nu, en zelfs voor myn vertrek van Gent, waren de
zaken zoo komiek verdraaid, dat ik my voornam, nooit meer een
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geschiedschryver in handen te nemen. Kyk: als één dag en 50 schreden afstands
van de gebeurde zaak, zóóveel onwaars leveren, op hoeveel onwaars komt dan
10, 20, 1000 myl × een paar eeuwen te staan?
Profr de Vries (dien ik ook met genoegen leerde kennen, en die een prettiger
mensch is dan men uit van Vloten's karikatuur zou denken) kan u precies vertellen,
r

hoe de zaak met Prof Vreede in zyn werk is gegaan. Moet ik zeggen: haar werk, o
goden! Hoor eens, ik heb nu geen lust, maar later zal ik 't u vertellen. Misschien ook zal
't niet noodig wezen.
Ik zal trachten van avend myn schuld aan den Haarlemmer intehalen. Ik ben nu
nog niet uitgeslapen van den roes. Ik heb de professers in het drinken vaak hooren
zeggen: ‘dat men zich by één wyn moet houden, en dat men slechts beschonken
wordt, indien men alles dooreen drinkt. Nu daar in Gent heb ik allerlei drank
eingenommen, malaga, suikerzoet, walgelyk zoet. Champagne, berauschend,
prikkelend. Water en melk, laf. En onder dat alles azyn en - alsem. Ja, ik was op.
En de slotsom is dat ik veel geleden heb.
Wees met uwe vrouw vriendelyk gegroet van Uw liefhebbende
Douwes Dekker
r

Ik beweer dat niemand zoo goed als Prof de Vries het gebeurde met Vreede kan
vertellen. Anderen zagen en hoorden wat geschiedde. Hy zag 't áánkomen, door
my gewaarschuwd, want och hemel, ik heb Vreede willen sauveren! 't Is my bekomen
als Pieter Spa z'n reis naar Engeland.
(onder ons: de staat Belgie is gecondemneerd. Ik beschouw het geschapene van
31 als niet viable)

[24 augustus 1867
Artikel in de Beurzencourant]
24 augustus 1867
Artikel in de Beurzencourant. (U.B. Gent; fotokopie M.M.)
Wij hadden voorgenomen op het incident in het Van Crombrugghe's Genootschap
niet verder aan te dringen. Wij hebben dus den brief van den heer Voorzitter dier
Maatschappij, zonder bemerking, afgekondigd. Wij achtten het onnoodig de
onbegrijpelijke logenstraffing, aan al onze beweringen gegeven, te logenstraffen.
Maar men vindt thans goed, de feiten op eene nog ergere wijze te verdraaien, met
juist op den nek van dengene, die zich voor mishan-
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deld zoû kunnen beschouwen, al het ongelijk te laden, en integendeel de uitgelezene
kieschheid des heeren Douwes-Dekker bovenmate te prijzen.
Waar is het nogtans, dat deze heer, Noord-Nederlander van geboorte, maar te
Keulen wonende, doorgaat voor een afbreker en een godsloochenaar, en dat hij,
ten rechte of ten onrechte, bij zijne landgenooten niet gezien is. Waar is het ook dat
hij in zijne voordracht zich op de hevigste wijze over het Christendom uitgelaten
heeft.
Wij zijn er verre af, geheel van Van Crombrugghe's Genootschap verantwoordelijk
te maken voor de beklaaglijke woorden van dien redenaar. Maar zekere behendigen
weten zeer wel, waarom zij die personnage hier bijzonderlijk hebben getracht te
begunstigen en te vereeren. Troffen wij juist in het nummer van het Volksbelang
van zondag laast, deze woorden niet aan, die stellig nog verre beneden degenen
zijn van de volprezen Douwes Dekker?
‘Zulke vrijdenkers waren Christus en Luther, en al die edele geesten, die door
afbraak met de oude wetten, hun grootsch voorbeeld, tot eene nieuwe en betere
wet hebben gemaakt.’
Wij moeten dan op de ongodsdienstige, zelfs goddelooze strekking van zekere
lieden de ernstige aandacht roepen van het Van Crombrugghe's Genootschap,
hetwelk, zooals men weet, uit gemeenteonderwijzers en andere oudleerlingen der
stadsscholen bestaat.
Tot zo ver de Conferentie. - Om nog een staalken te geven van de verdraagzaamheid
sommiger zoogenoemde Flaminganten, diene het volgende: De heer De Geyter,
van Antwerpen, die over eenige jaren opsteller was aan het katholiek Handelsblad,
heeft, in een gedicht, een' uitval tegen den godsdienst of de godsdienstbedienaars
gedaan, hoewel twee katholieke priesters deel namen aan het congres. De
Hollanders, meest protestanten, waren over zulke gemeene handelwijze ten uiterste
gebelgd.
e

In datzelfde congres zijn Hembyze en Ryhove, twee politieke schurken der XVI
eeuw, als volkshelden opgehemeld geworden. Men heeft Artevelde, den eerlijken,
rondborstigen, belangloozen burger van Gent, den smaad aangedaan, hem aan
eenen der twee intriganten, huichelaren en tirannen, te vergelijken! Het is waar, dat
geen enkel lid der vergadering het noodig heeft geoordeeld, die domheden ernstig
te recht te wijzen.
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De doctrinairen kunnen niets dan afbreken en bederven. De acht eerste
Nederlandsche Congressen zijn ten genoege van al de deelnemers afgeloopen;
het negende, door hen bestuurd en geëxploiteerd, heeft voortaan de bijtreding van
de katholieke Nederlanders volstrekt onmogelijk gemaakt.

[24 augustus 1867
Artikel in Le Bien Public]
24 augustus 1867
Artikel in Le Bien Public. (U.B. Gent; fotokopie M.M.)
Een vertaling van dit artikel komt voor in Het Vlaemsche Land van 26-27 augustus.
Nous recevons, de divers côtés, des détails qui tendent à infirmer singulièrement
la valeur du démenti opposé par M. Rolin-Jaequemyns au récit d'un incident qui se
serait produit au Crombrugghe's Genootschap, à l'occasion d'une conférence donnée
par M. Multatuli.
Il n'est que trop vrai, nous dit-on, que certaines paroles prononcées par cet orateur
ont soulevé une émotion et des répliques du reste très-justifiables. M. Multatuli,
animé d'une rage solidaire, avait été jusqu'à blasphémer publiquement N.S.
Jésus-Christ en l'appelant ‘l'imbécile de Nazareth,’ ‘den dwazen van Nazareth.’ Ce
sont ces exécrables et sacrilèges imprécations qui ont provoqué la protestation de
M. Vreede, professeur de l'Université d'Utrecht, et, nous diton, appartenant à cette
fraction du protestantisme conservateur qui confesse encore la divinité du
Rédempteur du monde. Quelques assistants appuyèrent l'énergique réclamation
de M. Vreede; mais la majorité de l'assemblée et entre autres son président prit
parti pour le blasphémateur. Il s'en suivit une bagarre, presque une rixe. Un honorable
professeur de l'Université de Gand, M.S...., qui avait pris fait et cause pour M.
Vreede, eut l'habit déchiré. Finalement le courageux adversaire de M. Multatuli fut,
comme l'avait dit le Beurzen-Courant, mis à la porte.
Des personnes très-honorables nous certifient l'exactitude de ces détails. Nous
en trouvons d'ailleurs la confirmation partielle dans une correspondance grosièrement
hostile à M. Vreede, insérée dans l'Amsterdamsche Courant. En dépit des
dénégations de M. Rolin-Jaequemyns, cette correspondance maintient que la
protestation de M. Vreede a motivé l'intervention du président, une énergique
démonstration du public (‘eene krachtige demonstratie’) et finalement l'éloigenement
(‘de verwydering’) du professeur.
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Un incident tout aussi caractéristique s'est produit au Congrès même. Trois prêtres
catholiques avaient eu la bonhomie de croire à l'innocuité de cette assemblée
linguistique et à sa neutralité religieuse. Ils avaient compté sans un libéral d'Anvers,
commis greffier au tribunal de cette ville et qui cherche à devenir greffier en chef.
Cet individu a profité de la présence de trois ecclésiastiques pour débiter, en les
narguant pour ainsi dire, les plus indignes platitudes à l'adresse de l'Eglise catholique
et du sacerdoce. C'était sa manière de se recommander à M. le ministre Bara, et il
paraît que c'est la bonne. Nos libéraux belges s'amusent fort de ces ignominieuses
diatribes. Ils jubilaient de voir trois ‘hommes noirs’ ainsi pris au traquenard et insultés
en public. Quelques membres hollandais, plus au fait des convenances, essayèrent
de modérer le flot de cette fangeuse rhétorique. On nous cite parmi eux, deux noms
peu suspects, M. Van Lennep, grand maître des Loges Hollandaises, et M. Nicolas
Beets, pasteur protestant. ‘Vous voulez donc, disaient-ils, vous voulez donc expulser
ces messieurs de la salle?’ C'était, en effet, le but du prêtrophobe anversois.
Hâtons-nous de dire que ce but a été pleinement atteint. Les trois ‘hommes noirs’
n'ont plus reparu au Congrès. Mais aussi qu'allaient-ils faire dans cette galère?...

[26 augustus 1867
Brief van Multatuli aan De Geyter]
* 26 augustus 1867
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand. (M.M.)
Keulen, 26 Aug. 67
Waarde de Geyter,
Een weinig bekomen van de vermoeienissen der reis, van de hitte, van die (niet
o

altyd aangename) indrukken die het Congres my heeft veroorzaakt, schryf ik U: 1
o

om u myn spyt uit te drukken dat ik u zoo weinig heb gesproken; 2 om U te vragen
o

of ge my uw vers wilt toezenden, dat ik zeer schoon vond; 3 om u te verzoeken
my op de hoogte te houden van de Vlaamsche pers voor zooverre het voorval met
Vreede betreft.Uwe verstoordheid dat ik uwe party opnam tegen de verkeerde opvatting van
Lenaertz zal wel verflauwd zyn. Zoo neen, 't kan me niet schelen, en in een gelyk
geval zou ik 't weer doen. Ik kon 't niet
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verdragen dat uw zeer forsche krygsroep werd uitgemaakt voor een genadekreet.
De opvatting was al te gek.
Wees met uwe vrouw vriendelyk gegroet van uw liefhebbende
Douwes Dekker
Ik heb lang geweifeld om in Antwerpen te komen, doch dan had ik 't geld verreisd
dat ik voor andere dingen noodig heb.
Anders was ik nu by U.

[26 augustus 1867
Brief van Multatuli aan Vreede]
26 augustus 1867
Brief van Multatuli aan G.W. Vreede. Dubbel velletje postpapier, tot het midden
van blz. 2 beschreven. (Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
pag. 395 seqq.: zie V.W. III, blz. 365-373.
Hooggeleerden Heer G. Vreede
hoogleeraar te Utrecht.
Keulen 26 Augustus 1867
Hooggeleerde Heer,
‘Niet muisstil tegenover de windmakery van den vreemdeling!’ Met dien tekst
Uwer verhandeling op het congres, hebt ge myn hart gestolen, en het misverstand
van den vorigen avend treedt daarby op den achtergrond.
Doch - een misverstand was het! Gy kent my niet. Niet buitenslands tast ik de
ellendelingen aan, die Nederland bederven. Dat doe ik in het Land, in de hoofdstad,
in het paleis des Konings, zooals Gy, des verkiezende, lezen kunt op pag. 395 seqq.
Bundel II myner Ideën. Geef U, verzoek ik, de moeite, het vlugschrift te lezen, dat
ik U hierby aanbied, en doe - wat Vaderlandsliefde aangaat - eene keuze tusschen
my en mooipraters.
Ik heb de eer te zyn
UHooggel.DW.Dienaar
Douwes Dekker
Daar ik U om uwe cordaatheid, om uw niet-meegaan met het stroompje van den
dag, hoogacht, wenschte ik by U bekend te zyn. Indien ik al myn geschryf bezat,
zoude ik zoo vry zyn het U aantebieden, en dat Gy alles koopen zoudt mag ik niet
verwachten - het is duur, te duur!
Maar is het teveel gevergd dat Gy U de ‘Bloemlezing’ aanschaft?
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Dat is slechts een klein boekje, en geeft, meen ik, een monsterkaartje van de zaken
die ik behandeld heb. Hadt Ge die Bloemlezing in handen gehad, ge zoudt u in
Crombrugghe niet zoo vergist hebben.

[26 augustus 1867
Brief van Multatuli aan Te Winkel]
26 augustus 1867
Brief van Multatuli aan L.A. te Winkel. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
supra-abondante: meer dan overvloedige.
variis modis bene fit: het kan op verschillende manieren goed.
Keulen 26 Augustus 1867
Zeer geachte Heer te Winkel,
Ik heb van het Congres geen aangenamer herinnering medegebragt, dan de
kennismaking met U. Gy hadt beloofd my te schryven, doch uit vrees dat Ge 't
vergeten mogt, schryf ik U.
r

Vooreerst S.V.P. myn groet aan Prof de Vries, myn vyand. Ja! Want, het is zeer
boos, champagne te schenken aan een vergadering die ik op dun bier onthalen (?)
moet. En dat heeft uw Collega gedaan. Hy sprak ‘gelyk de bliksem’, en ik arme
drommel - reeds door allerlei andere incidenten òp - zag myn taak heel wezenlyk
verzwaard door zyn vurige toespraak.
r

En, daarna, het misverstand van Prof Vreede! Ik ben geprezen omdat ik zweeg.
Welnu, als zeker meisje in den Haag, die goede Ideen heeft, en ook goed schryven
zou, indien zy slechts niet zoo bang was van 't gewone, en daardoor verviel in
hansworstige excentriciteit, zeg ik: ‘Indien iemand my pryst om eenige zaak - ik kan
zeggen: ik heb betere dingen gedaan.’
r

Ja, ik heb betere dingen gedaan dan te zwygen op Prof Vreede's onbedachten
o

o

aanval. 1 Ik was schor, heesch, vermoeid. 2 Tegen hem spreken was, door zyn
flater, àl te makkelyk, en vóór hem (zoo als ik een oogenblik van plan was - ik had
een speech gereed. Iets als, ‘Wie zich nooit vergiste, mag dezen heer ophangen...
&c &c.) nu, vóór hem spreken had me gevaar doen loopen van schyn op jagt naar
den beau rôle.
Dus, summa summarum, 't was geen verdienste dat ik myn mond hield.
Maar - wraak is godenspys, een soort van chocolaad dus, theobroma! Zie hier,
hoe ik nu met Prof. Vreede myn chocolaad drink.
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Ik schryf hem heden:
Hooggeleerde Heer,
“Niet muisstil tegenover de windmakery van den vreemdeling!” Met dien tekst van
uwe verhandeling op het Congres, heb Ge myn hart gestolen, en het misverstand
van den vorigen avend treedt daarby op den achtergrond.
Doch - een misverstand wàs het! Gy kent my niet. Niet buitenslands tast ik de
ellendelingen aan, die Nederland bederven. Dat doe ik in het Land, in de hoofdstad,
liefst in 't paleis des Konings, zoo als Gy, des verkiezende, lezen kunt op pag 395
seqq. van den II Bundel myner “Ideën.”
Geef U, verzoek ik, de moeite het vlugschrift te lezen, dat ik U hierby aanbied,
(“Een en ander tegen Bosscha”) en doe - wat Vaderlandsliefde aangaat - eene
keuze tusschen my en mooipraters.
Ik heb de eer te zyn &c’ Oef!
Oef, is - gy taalgeleerde weet dit - eene onomatopee voor 't uitblazen, na eene
moeielyke verlossing in warm weer. En myn chocolaad was heet.Hoor eens, nòg zeg ik, dat vergissen menschelyk is. Ik weet dit by supra-abondante
ondervinding - maar... maar... maar... ik zou, na zoo'n vergissing, behoefte gevoeld
r

hebben aan schuldbekentenis. En, dit verzeker ik Prof Vreede, zoodra ik hem zal
miskend hebben, hoop ik tot hem te gaan, en te zeggen: ik heb gedwaald.Indien ik van myn geschryf iets bezat, zou ik het U zenden. Maar dat exemplaar
van ‘Een en ander’ is het laatste. Ik bezit geen Havelaar, geen Minnebrieven, geen
Vry arbeid, geen Ideen, geen Herdrukken. Niets dan eenige losse bladen, uit de
Ideen. Doch daarby is het nieuw bewys van de stelling van Pythagoras. Ik ben zoo
vry het u te zenden. Ik ben zoo grootsch op de eenvoudigheid van dat ding, omdat
ééne eenvoudig uitgedrukte waarheid my meer geldt, dan alle valsche
geestverheffing. De waarheid is poëzie. Wat daarbuiten gaat, is uit den booze. Ik
zend U dat losse blad te liever, omdat juist daarop dit onderwerp wordt behandeld
- neen, aangeroerd. Als 't u de moeite waard is in myn geschryf rondtesnuffelen,
zult ge, hoop ik, overal dien draad door 't weefsel zien loopen. En tot dat
rondsnuffelen beveel ik my aan.
Ik ben student in menschkunde, en wilde zoo gaarne eens weten, wat
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gy van myn studien zegt. Ik weet dat gy u niet zoudt schuldig maken aan oordeelen
- laat staan: veroordeelen - voor ge gehoord hadt. Nu, dat komt dan ook zoo dikwyls
niet voor, althans zoo plomp niet als voor vier dagen in Crombrugghe. Maar toch,
r
Prof Vreede's... hoe moet ik zeggen? - onbesuisdheid, staat niet geheel alleen in
de geschiedenis der meeningen. Anderen zeggen 't maar niet zoo ronduit, dat ze
spreken over dingen die ze niet kennen, en missen dus nog de verligtende
omstandigheid der opregtheid.Ja, ik wilde gaarne dat Gy iets van my laast. Dat Gy van myn schryvery koopt,
mag ik niet vergen, 't is alles zeer duur. Maar dat is myn schuld niet.
Daar ik U zoo goed en vriendelyk vond, sneed het my door de ziel, dat ik
gefulmineerd heb op uw woordenboek. Zietge, in oogenblikken van opwekking ben
ik verwaand, en meen alles beter te weten, en dan word ik driftig tegen ieder die
my (genie, d.i.: een professer zonder tractement) wil vertellen hoe ik spellen moet.
Maar ook in minder verwaande stemming, in ‘heele fatsoenlyke’ buien denk ik
over spelling en taal geheel anders dan - byna iedereen Ik heb zoo even (om U
genoegen te doen) menschkunde geschreven. Wat doen wy met die staart. Dat
mensj is een Germanisme, een Arabisme, ( ) een Sanskritisme (manoesjia)
waarmede wy Hollanders niet te maken hebben. En als ik nu en dan avond schryf
(twee fouten, naar myn meening, in één woord) dan doe ik 't ook om iemand pleizier
te doen. Ik hoor, voel en beredeneer: avent. De Friezen en Engelschen sluiten met
een d, met een g, misschien zelfs met een v. (de Duitschers niet. Zij liegen, als ze
Gustav schrijven, en zeggen Gustaf) Goed. De Friezen zeggen: het brood-is gaar.
De Engelschen a bad man. Maar ik kan 't niet zeggen zonder kramp in de keel te
krygen, en zeg - gelyk alle Hollanders naar ik meen: - ‘het broo-t-is.’ Indien Gy een oog slaat op myn schryvery, meen dan om de liefde wil niet, dat
ik ooit eenig woord zóó of zóó spel, omdat ik juist die spelling goedkeur. Geenszins.
Dat hangt af van stemming, humeur, ja van 't weêr soms. En meermalen helpt me
verschil van spelling in 't uitdrukken van een meening, of in 't toelichten daarvan. ‘Ik
las gisteren in eene COURANT, dat het met de Hollandsche KRANTEN-schryvery
ellendig gesteld is.’ &c. &c. Ook verwaarloos ik soms een regel van taal of styl uit...
verdriet of verstoordheid. 't Is of ik den lezer toeroep: ‘Ik trek voor U myn zwarten
rok niet aan. gy hebt
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er U niet naar gedragen.’ Of wel: ‘ik ben te bedroefd om my aantekleeden.’ En nòg
iets: variis modis bene fit. Zou dit niet een beetje van toepassing moeten gemaakt
worden op taal? Waarom dat al te nauwe keurslyf? Reeds nu schiet de uiting zoo
oneindig te kort by den indruk. Waarom die uiting zoo te belemmeren? Maar, in den grond is nu deze heele pedantery eigenlyk niets dan een der vele
manieren waarop zich schuldbesef openbaart. 't Wil eigenlyk zeggen: ‘'t is wel waar,
dat ik op Uw woordenboek heb geschimpt, 't is wel waar dat ik daarvan nu, nadat
ik U en den Heer de Vries heb leeren kennen, berouw voel, maar... waarom hebt
ge my ook zoo gehinderd met uw taalwetten?’ Ik wou dat gy boos waart, en my beboettet (hu!) met het leveren van een strafpreek
tegen Tacitus die de Germanen verweet dat ze geen woord hebben voor herfst. Ik
geloof M'nheer Tacitus op dat stuk aan te kunnen. (schoon ik anders veel van hem
houd) En nu moet ge my wel schryven. Gy zyt een te vriendelyk man om 't antwoord
schuldig te blyven op zoo'n prachtigen brief. Myn adres is: Keulen. Natuurlyk:
‘Boerhaave in Europa.’
Ik groet U en den Heer de Vries zeer hartelyk, en ben met ware hoogachting
UWEDDienstwillige Dienaar
Douwes Dekker
r

Ik heb onder den brief aan Prof Vreede nog de volgende woorden geschreven:
‘Daar ik U om Uwe cordaatheid en om Uw niet-meegaan met het stroompje van
den dag, hoogacht, wenschte ik by U bekend te zyn. Indien ik al myn geschryf bezat,
zoude ik zoo vry zyn het U aantebieden. Dat ge alles koopen zoudt, mag ik niet
verwachten, het is duur, te duur.
Maar is het te veel gevergd, te verzoeken dat Gy U de “Bloemlezing” aanschaft?
Dat is slechts een klein boekje, en geeft, meen ik, een monsterkaartje van de zaken
die ik behandeld heb. Hadt ge die Bloemlezing in handen gehad, Gy zoudt U in
Crombrugghe niet zoo vergist hebben.’

[27 augustus 1867
Brief van Vreede aan Multatuli]
27 augustus 1867
Brief van G.W. Vreede aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan drie
bladzijden beschreven. (M.M.)
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Utrecht 27 Augustus 1867
WelEdel Gestr. Heer,
Heb dank voor uwe hupsche handelwijze, voor uwe regelen, zoowel als voor uw
boek. - Dit laatste was mij niet geheel onbekend; ik heb het in ons Lees-museum
in der tijd doorbladerd, en zal het nu op mijn gemak leeren kennen. - Toen gaf het
mij in proza den indruk, dien het gedicht van de Geyter op Leenaerts maakte, zoodat
het mij niet bevreemdt, U als tolk van het vaderlandsch gevoel van uwen
geestverwant in België te hebben zien optreden.
- Het kwam mij voor, dat Gij even als de Geyter, met de beste bedoelingen, in
uwe polemiek tegen Bosscha, meer onze onmagt tegenover Pruissen, in het licht
steldet, dan den moed der natie naar eisch ontvlamdet.
- maar, zooals ik zeide, ik zal uw geschrift herlezen, en kan mij in die opvatting
gelijk te Gent, vergist hebben. - Ik kan thans niet uitweiden, daar ik op mijn vertrek
naar Gelderland sta, vanwaar ik Zaturdag denk terug te keeren.
Voor het oogenblik slechts dit - Gij kent de tweedragt die onder de Vlamingen
heerscht, en die hen tegenover de Walen en het Belgisch ministerie verzwakt. men schenkt u hetzij dan in de v. Crombrugghe-club, hetzij nog elders een genegen
oor. - Als mijne zienswijze in het politische dáárin met de uwe strookt, dat uit Berlijn
op Brussel, uit Parijs op 's Hage wordt gewerkt, om zoo mogelijk de beide Landen
tegen elkander op te zetten en in het harnas te jagen, waartoe nog in de vorige
week, de Scheldequaestie werd opgerakeld, dan dunkt mij dat uw voordragten te
Gent, misschien ook te Antwerpen, Brussel, enz. het thema van onze
gemeenschappelijke nationaliteit behandelende, den toeleg der Diplomatie zouden
kunnen helpen verijdelen. - De mannelijke improvisatie van Leenaerts, de uitnemend
fraaije toast van Conscience (eenige uren later), in 't kort de gansche indruk van
ons zamenzijn op het Congres, hebben mij de overtuiging gegeven, dat de band
tusschen Noord en Zuid, nooit zóó hecht is geweest om het gevaar dat van buiten
dreigt. - maar in de eerste plaats zou de eendragt tusschen de Vlamingen hersteld
behooren te worden, en dit kan niet plaats hebben, zoolang clericalen, liberalen of
radicalen zoozeer op elkander zijn gebeten, en deels ook door uwe (teregt of te
onregt verdachte) Voordragten over punten van Godsdienst, wijsbegeerte enz. nog
meer van elkander worden ver-

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

400
vreemd. - Wanneer Gij integendeel voortaan in eene reeks van verhandelingen het
nationale thema, 's Lands weerbaarheid den steun door Holland en België
wederkeerig te verleenen, zoudt bespreken, zou die snaar alle gemoederen zonder
onderscheid, in Vlaanderen en Brabant doen trillen, en weêrklank vinden. - Er is,
mijns inziens, niet veel tijd te verliezen, want om bij tijds gereed te zijn en niet uit
den een of den anderen hoek verrast en overweldigd te worden, moeten vrij wat
voorzorgen en maatregelen beraamd en genomen worden - Dat men ons Congres
maar half gunstig was te Brussel, zoo wel als te 's Hage, zal u niet ontglipt zijn. Ik
at bij den Burgemeester de Kerchove met den minister v. den Peereboom, en er
mogt geen enkele toast gedronken worden! - Noch de Heer Vollenhoven, noch een
ander in zijne plaats, verscheen van wege ons ministerie op het Congres. - A bon
entendeur enz.
Geloof mij hoogachtend
UEG Dv Dr
G.W. Vreede

[27 augustus 1867
Van den Rijn (LVI)]
27 augustus 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
201.

Van den Rijn, 25 Augustus.
Men verneemt, dat eerstdaags in de Rijnprovincie negen nieuwe telegraaflijnen
zullen worden aangelegd, waaronder eene van Coblenz over Neuwied naar Keulen.
- Bij koninklijk besluit is de wijze geregeld, waarop in de nieuwe gewesten de
Mennoniten voortaan aan hunne militaire verpligtingen zullen hebben te voldoen.
Zij worden gelijkgesteld met hunne geloofsgenooten in de oude gewesten. Het zal
hun vrijstaan, zich van de militaire dienst vrijtekoopen door het betalen eener
belasting van 3 pc. van hunne inkomsten, doch mogen alsdan geen grondeigendom
bezitten, noch staatsambten bekleeden. Dit geldt ook omtrent de zoogenaamde
Separatisten en Kwakers. De vestiging van vreemde, of het aannemen van nieuwe
leden dier gemeenten is niet geoorloofd.
- Men schrijft uit Wiesbaden: ‘Het berigt, dat ook uit Keurhessen en Nassau
notabelen naar Berlijn zullen gezonden worden, wordt hier met onverschilligheid en
zelfs met tegenzin opgenomen. Men
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vraagt, waartoe nog die maatregel noodig is, nadat alles, en ook de regeling der
administratie, is vastgesteld zonder de minste ruggespraak met gedelegeerden uit
de bevolking? Wij, voor ons, denken daarover anders. Wel is waar heeft men reeds
een en ander vastgesteld en, voor zoo ver het tusschenschuiven eener nieuwe
instantie aangaat (die der Landraden), met niet zeer gelukkig gevolg; doch daarmede
is niet alles afgedaan. De gewigtigste taak is nog niet volbragt, namelijk het
constitueren der vertegenwoordiging van arrondissementen en provincien, - het
stichten van fondsen voor gemeentelijke en gewestelijke vertegenwoordiging, - de
ineensmelting van Keurhessen, Nassau en Frankfort tot eene Regeringsafdeeling.
Tot het oplossen van deze vraagpunten is het hooren van afgevaardigden, die het
vertrouwen des volks bezitten, van hoog belang. Als punt van uitgang zou men de
inrigting van het grootste der geannexeerde landen kunnen aannemen.’ De
berigtgever meent voorts, dat na de welwillende verzekeringen des Konings er niet
aan getwijfeld kan worden, dat de 60 à 70 millioen guldens van het domeinfonds
voor Hessen behouden zullen blijven, en dat alzoo die gelden ten deele in gemeente-,
ten deele in provinciale fondsen zullen worden veranderd.
- Men leest in de Keurhessische Morgen-Zeitung: ‘Nadat de Koning ons land
verlaten heeft, zij het ons geoorloofd, zoowel uit ambtelijke als uit andere
uitdrukkingen van Z.M. een en ander afteleiden, dat met de toekomst van ons land
in betrekking staat. Hier zoowel, als elders verzekerde de Koning, dat hij tot de
annexatie van Keurhessen niet dan ongaarne en schoorvoetende was overgegaan;
dat hij zich echter gedrongen gevoeld had door den eisch der zaken, door den loop
der historische ontwikkeling en door de hem opgelegde taak der vereeniging van
Duitschland, zoodat hij met een rustig geweten ons land betreden heeft. Deze
echt-duitsche opvatting der groote gebeurtenissen des vorigen jaars, welker
beteekenis en einddoel geenszins in de vergrooting van Pruissen, maar in de
belangen van het geheele duitsche vaderland gelegen zijn, heeft de hessische
bevolking in geestdrift doen ontvonken. Zij mengde eene ongeveinsde hartelijkheid
in de praal, waarmede de Koning ontvangen werd. De woorden, die Z.M. bij zijnen
intogt in de stad gesproken had, vlogen met stormgeweld den stoet vooruit, en
werden beantwoord door het gejubel der volksmenigte. Te grooter was de
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vreugde, omdat de Koning te gelijker tijd onbewimpeld verklaarde, “dat in de laatste
weken een misverstand had geheerscht, 't welk opgehelderd moest worden, en
welks gevolgen uit den weg zouden worden geruimd.” Deze belofte heeft Z.M.
herhaaldelijk uitgesproken. Ook hij scheen verheugd te wezen over de hartelijkheid,
waarmede hij ontvangen werd, en verzekerde, “daardoor aangenaam verrast te
zijn, wijl er toch zoo veel geschied was, dat hersteld moest worden.” Wij voegen
nog daarbij, dat elk door den Koning gesproken woord, elke zijner gelaatstrekken
den stempel droeg van opgeruimdheid, welwillendheid, vriendelijkheid en
hartelijkheid, en men zal dus begrijpen, met welke jubelende geestdrift Z.M. bij zijn
vertrek door de bevolking naar de spoorweg-station werd begeleid. Het bezoek des
Konings te Kassel zal nimmer vergeten worden. Mogen slechts zijne ministers de
door hem gedane beloften gestand doen met dezelfde welwillendheid en in
denzelfden zin als dien, waarin zij gegeven werden. Dit is de eenige wijze om de
vele begane fouten weder goed te maken.’ - Volgens dezelfde courant, behoort
door de notabelen te worden aangedrongen op ‘erkenning der aanspraken op het
staats- en laudemium-vermogen; het gebruiken der renten van deze fondsen ten
behoeve van Keurhessen; verandering der Stenden in eene afzonderlijke provinciale
Vertegenwoordiging, in verband met de Vertegenwoordiging van Nassau; behoud
der regterlijke organisatie en der bepalingen op het civile regtswezen; behoud der
Landscredietkas als inrigting van den Staat; behoud van het gemeente-wezen.’

[27 augustus 1867
Ingezonden brief van Rolin-Jaequemyns]
27 augustus 1867
Ingezonden brief van de heer Rolin-Jaequemyns en redactioneel artikel in Le
Bien Public. (U.B. Gent; fotokopie M.M.)
M. l'avocat Rolin-Jaequemyns, président du Crombrugghe's Genootschap nous
adresse la lettre suivante, en réponse à un article publié, il y a deux jours, dans nos
colonnes:
Gand, 26 août 1867.
A Monsieur le Directeur du Bien Public.
Monsieur,
Vous n'avez pas l'habitude d'envoyer aux personnes que vous attaquez, les
numéros de votre journal où il est question d'elles. C'est
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donc par hasard seulement que je reçois communication de votre article d'avant-hier
où vous voulez bien vous occuper de moi.
En réponse aux allégations anonymes que contient cet-article, je déclare, sur ma
parole d'honnête homme:
o

1 Que, dans sa conference de l'autre jour, M. Douwes Dekker n'a, à ma
connaissance, ni affirmé, ni nié, ni discuté aucune espèce de dogme religieux;
o

2 Que cette conférence a été écoutée depuis le commencement jusqu'à la fin,
avec le calme le plus parfait, et sans être interrompue par aucune protestation, par
un auditoire très-nombreux et nécessairement composé de personnes appartenant
aux croyances les plus diverses;
o

3 Que si j'avais entendu M. Douwes Dekker outrager, aussi grossièrement que
vous le prétendez, le bon sens et les plus simples convenances, et si une réclamation
quelconque s'était élevée de ce chef, - en admettant que je n'en eusse pas pris
l'initiative, - j'aurais certainement appuyé le réclamant au lieu de le combattre;
o

Mais que 4 ni M. Vreede, ni aucun des membres Hollandais ou Belges présents
à la conférence n'ont accusé M. Douwes Dekker d'aucune grossiéreté de ce genre.
Tout ce que M. Vreede a reproché à son compatriot Douwes Dekker, c'est d'avoir
mal parlé du régime colonial dans l'île de Java. Or il s'est trouvé, à la suite de mon
intervention conciliante, que ce reproche même reposait sur une erreur matérielle,
M. Vreede ayant formellement reconnu qu'il avait agi sous l'empire momentané
d'une fâcheuse illusion, et que M. Douwes-Dekker n'avait parlé, soit en bien, soit
en mal, ni de Java, ni de ses administrateurs.
o

5 Que c'est seulement après cet incident que M. Vreede a, librement et de son
plein gré, quitté la salle, ce que ne contredit nullement, pour le dire en passant, le
terme verwijdering ou zich verwijderen dont se sert l' Amsterdamsche Courant en
parlant du même fait;
o

6 Que, le soir même et le lendemain de la fête du Van Crombrugghe's
Genootschap, plusieurs membres Hollandais qui y avaient assisté, sont venus me
témoigner, dans les termes les plus bienveillants, leur satisfaction sur la manière
dont l'incident s'était terminé, ajoutant que tel était le sentiment unanime de leurs
compatriotes;
o

7 Que M. le professeur Serrure père, avec lequel je me suis rencontré également
le lendemain matin dans la salle du Conseil Académique,
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est venu à moi, m'a tendu la main et m'a dit, entre autres choses obligeantes, que
s'il avait parlé, il l'aurait fait dans le même sens que moi. Telles sont, Monsieur, les
déclarations que j'ai à opposer aux détails nouveaux dont vous vous faites, dans
votre article d'avant-hier, le complaisant éditeur.
Dans le même article, vous mettez en doute la valeur du démenti infligé l'autre
jour par moi au Beurzen-Courant.
Ce démenti je le maintiens dans toute son énergie. Je reconnais à la vérité que
je ne puis vous forcer à croire soit à mes affirmations soit à mes dénégations, pas
plus que vous ne pouvez me forcer à croire aux vôtres. C'est au public à juger entre
nous. Mais ce que je puis exiger, ce que je réclame, comme condition d'une
polémique loyale et sincère, c'est, puisque je signe mes déclarations, que l'auteur
des versions patronées par vous, veuille bien signer les siennes. Jusque-là j'aurai
le droit de dire que sa conduite manque de courage autant que de sincerité, et de
répondre, par le silence du mépris, aux nouvelles histoires qu'il lui plairait d'inventer.
J'ose attendre l'insertion de cette lettere dans votre plus prochain numéro, et vous
présente, Monsieur, mes salutations sincères.
G. ROLIN-JAEQUEMYNS,
Président du Van Crombrugghe's Genootschap.
Cette lettre ne modifie aucunement notre manière de voir au sujet de l'incident
qui s'est passé au Crombrugghe's Genootschap, à l'occasion de la conférence de
M. Multatuli.
M. Rolin-Jaequemyns avait déjà démenti dans une lettre adressée au
Beurzen-Courant, un récit très-modéré de l'esclandre produit par le conférencier
néerlandais. En dépit de ce démenti, des affirmations toutes contraires ont persisté
à se produire publiquement, dans les conversations et dans la presse. Des témoins
auriculaires et oculaires donnent des détails qui ne concordent nullement avec les
lettres de M. Rolin et son histoire du régime colonial de l'île de Java.
Nous n'avons pas mis le pied au Crombrugghe's Genootschap et nous ne pouvons
en conséquence alléguer ici une conviction personnelle; mais sans vouloir blesser
le moins du monde M. Rolin, nous devons déclarer que son démenti nous paraît à
tous égards moins vraisemblable que les récits qu'on y oppose.
Tout d'abord, la sortie de M. Multatuli est tout à fait dans les idées et dans les
allures de ce personnage connu en Hollande pour les
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excentricités brutales de son impiété, voire même de son athéisme. Les
correspondances données par la presse étrangère, même favorable à M. Multatuli,
se rapprochent beaucoup plus de la version publiée par le Beurzen-Courant et par
le Bien public, que des dénégations de M. le président du Crombrugghe's
Genootschap. Nous ne discuterons pas avec M. Rolin-Jaequemyns la signification
précise du mot verwydering. Nous lui ferons remarquer seulement que ‘l'éloignement’
de M. Vreede a été accompagnée, au dire de l'Amsterdamsche Courant, d'une
énergique démonstration, eene krachtige demonstratie. Cette circonstance nous
semble enlever au mot ‘verwydering’ la signification anodine que lui attribue notre
correspondant.
Nous ne saurions mieux terminer ces courtes observations qu'en faisant remarquer
que le Beurzen-Courant a publié une narration analogue à la nôtre et qu'il persiste
à en maintenir énergiquement l'exactitude. Il parle ‘de l'incroyable démenti de M.
Rolin,’ et c'est M. le président du Crombrugghe's Genootschap qu'il accuse
d'intervertir les rôles et de tronquer les faits. Notre confrère ne parle pas des
appréciations de M. Multatuli sur le régime colonial de l'île de Java, mais, en
revanche, il lui reproche formellement de s'être attaqué, dans sa conférence, au
christianisme et ce, de la manière la plus grossière: ‘Waar is het dat hij in zijne
voordracht zich op de hevigste wijze over het christendom uitgelaten heeft.’ - C'est,
en autres termes, ce que nous avons rapporté nous-mêmes.
M. Rolin-Jaequemyns demande aux gens qui diffèrent de son avis sur l'incident
Multatuli, de signer leurs renseignements et d'écrire dans les journaux. C'est être
trop exigeant. Tout le monde n'aime pas à occuper le public de sa personne et il y
a des caractères modestes qui fuient la discussion dans la presse tout autant que
certains autres la recherchent. Nous verrons si quelqu'un consent à entrer en lice
avec M. Rolin. Quoi qu'il en soit, nous maintenons que si tranchante que soit la
lettre de M. Rolin, elle ne tranche rien. Nous nous trouvons toujours, sinon en
présence des mêmes incertitudes, du moins en face des mêmes contradictions.

[27 augustus 1867
Bericht Utrechtsch Dagblad]
27 augustus 1867
Bericht over het ‘Nederlandsch letterkundig kongres te Gent’ in het Utrechtsch
provinciaal en stedelijk dagblad. Fragment. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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Des avonds werden ons feesten aangeboden door de Koninklijke Maatschappij ‘de
Melomanen’, in haar prachtigen tuin, a giorno verlicht, waar een groot orkest van
dilettanten vlaamsche kantaten, ouvertures en andere stukken uitvoerde en een
keur van solisten den Noord-Nederlanders deed hooren, welke liefelijke stemmen
aan het Gentsche conservatoire ontwikkeld worden - tot genot der gastvrije veste.
De ruime zalen der rez-de-chaussée en eerste verdieping der societeit, een
voormalig aristokratisch hôtel, waren, behalve den ruimen tuin, door Gentenaren
en vreemdelingen ingenomen.
Ter zelfder tijd gaf van Crombrugge's genootschap, een societeit van
handwerklieden, een toon- en letterkundig feest, waarop de heer Douwes Dekker
door den heer Rollin-Jaequemijns, voorzitter van dat genootschap, uitgenoodigd
was zich te doen hooren.
De heer Douwes Dekker voldeed daaraan, en moet, naar vele hoorders mij
verzekerd hebben, zeer welsprekend de mannen geschetst hebben, die, hetzij uit
baatzuchtigheid of onwetendheid ‘het nooit met u eens zijn’.
Na afloop dier onstuimig toegejuichte redevoering, werd het woord aan den heer
Vuylsteke gegeven, die verklaarde, met den heer Douwes Dekker volkomen in te
stemmen.
Een binnentredende groep, die als gasten op een dinee, dat de voorzitter van 't
kongres aan eenige leden gegeven had, den uitstekenden wijnkelder regt hadden
doen wedervaren, zette zich neêr. Onder de binnentredenden bevond zich de heer
Vreede, die protesteerde tegen de sympathie, die de redevoering van Douwes
Dekker had opgewekt, en als zijne overtuiging te kennen gaf, dat de heer Dekker
een onjuiste voorstelling van indische zaken gegeven had. Hier had blijkbaar eene
groote vergissing plaats. De opgewonden menigte vloog op; de president verzocht
den spreker zijne rede te staken; de vergadering werd onstuimig, en men verwijderde
den spreker om hem voor eene mogelijke aanranding van de hartstogtelijke menigte
te beveiligen.
Door deze onbedachte handeling heeft de heer Vreede één oogenblik de harmonie
gestoord, die hij echter Woensdag daaraanvolgende, op de algemeene vergadering,
in zijne vurige rede over den onuitroeibaren gemeenschappelijken volksaard in
Holland en Belgie trots elke staatkundige scheiding, zoo volkomen herstelde, en
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waarbij hij zich zoo schitterend rehabiliteerde, dat men, om de eerste misgreep, de
laatste juist getroffen punten nog warmer toejuichte.

[28 augustus 1867
Van den Rijn (LVII)]
28 augustus 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
202.

Van den Rijn, 26 Augustus.
De liberale Magdeburger-Zeitung beweert, dat de conservative partij in Pruissen
hare oude beginselen verzaakt heeft, en tot hiertoe nog niet in het bezit gekomen
is van een nieuw beginsel. De eenige leidende gedachte van hare staatkunde is,
dat zij de Regering ondersteunt en met name alles goedkeurt wat graaf Bismarck
onderneemt. Kwam die minister te vallen, of werd hij door den dood weggerukt, dan
zou de conservative partij niet weten, hoe zij zich wenden of keeren moest. De
Maagdenburgsche courant erkent, dat die partij thans feitelijk in Pruissen den
boventoon voert; doch, voegt zij daarbij, goede vrienden te zijn met het
gouvernement, zonder meer, is niet genoeg om eene partij te vormen of haar
voortbestaan te verzekeren.
- Te Langendorf, in de provincie Pruissen, district Sensburg, heeft zich in Februarij
dezes jaars, bij de verkiezingen voor den eersten noordduitschen Rijksdag, het
geval voorgedaan, dat zekere herbergier Strehl, door den landraad aangewezen
als voorzitter van het bureau van stemopneming, daarbij te werk gegaan is met
eene aan vervalsching grenzende partijdigheid. De stembriefjes werden door hem
geopend en, zoo vaak zij den naam van een liberalen candidaat inhielden, voor
ongeldig verklaard. Toen bij het openen der bus een briefje bleek te ontbreken, liet
hij zijnen secretaris een blanco-briefje invullen met den naam van den
regerings-candidaat. De zoogenaamde niet-geldige briefjes, de namen der vrijzinnige
candidaten inhoudende, werden door hem vernietigd, terwijl hij onder het
proces-verbaal der stemopneming vier valsche handteekeningen plaatste. Zijne vier
assessoren hadden namelijk eenparig tegen zijne handelwijze geprotesteerd, en
desniettemin was het proces-verbaal van hunne handteekeningen voorzien. Volgens
§ 85 van het Strafwetboek had Strehl, wegens het plegen van deze informaliteiten,
gestraft moeten worden met gevangenis voor den tijd van één tot drie jaren
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en met het tijdelijk verlies van zijne burgerschapsregten. In weerwil daarvan heeft
de officier van justitie te Sensburg uitgemaakt, dat Strehl blijkbaar zonder boos opzet
gehandeld had en zijne onregelmatige wijze van doen (incorrectes Verfahren)
uitsluitend moest worden toegeschreven aan onkunde en kortzichtigheid. Nadat de
klagers in hooger beroep gekomen waren van deze uitspraak, is zij door den
advocaat-generaal bij het hof te Insterburg bevestigd; waaruit door sommige
vrijzinnige bladen de gevolgtrekking afgeleid wordt, dat tegenwoordig in Pruissen
eene afzonderlijke regtsbedeeling ten gunste der regerings-candidaten voor den
Rijksdag bestaat.
- In eene pruissischgezinde correspondentie uit Darmstadt beklaagt men zich
over de houding der hessische Kamer, die de post-conventie met Pruissen slechts
heeft aangenomen, omdat het verwerpen daarvan niet zou gebaat hebben, en
geenszins, omdat dit verdrag eene schrede nader voert tot de duitsche eenheid.
Met bitterheid wordt de heer Heinrich von Gagern gelaakt, dewijl deze Afgevaardigde
zich heeft veroorloofd te zeggen, dat Pruissen niet zoo zeer eene verbetering in het
postwezen beoogde, als wel eene vermeerdering zijner inkomsten. ‘Vreeselijk! (roept
de correspondent uit.) Ziedaar het hessische postregt meêdoogenloos geofferd op
het altaar van den onverzadelijken pruissischen fiscus! Waarlijk, het is zeer misdadig
van de Regering te Berlijn, dat zij zich niet leent tot het dragen van alle lasten, zonder
vergoeding, - dat zij niet genegen is (zoo als de heer von Gagern schijnt te
verlangen), zich te laten aanstellen tot onbezoldigd groothertogelijk-hessisch
brievenbesteller! Zoo gaat het! Alles roept overluid om eenheid in de theorie; doch,
zoodra de strenge praktijk zich wil doen gelden, klemt men zich met hand en tand
aan het nietigste brokstukje van een hersenschimmig souvereiniteits-regt.’ De
berigtgever betoogt voorts, dat de nieuwe regeling voordeelig werken zal op den
loop der zaken: hetgeen echter van andere zijden bepaald wordt tegengesproken.
den

- De Stenden van het Vorstendom Waldeck zijn tegen den 9 September
bijeengeroepen. Men gelooft, dat dit in verband staat met de voorgenomen naauwere
aansluiting aan Pruissen, waartoe de bevolking gezind is, voornamelijk wijl zij zich
daardoor eene vermindering der belastingen belooft, die nu, naar beweerd wordt,
hooger zijn dan in Pruissen. Het aantal en de soorten der heffingen (waarvan
sommige nog in natura) zijn ontelbaar.
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[28 augustus 1867
Bericht Utrechtsch Dagblad]
28 augustus 1867
Bericht over het ‘Nederlandsch letterkundig kongres te Gent’ in het Utrechtsch
provinciaal en stedelijk dagblad. Fragment. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
In de laatste algemeene vergadering gaf 't kongres de ondubbelzinnigste bewijzen
van verveling, gedurende de voordragt van zekeren onbekenden heer van Schelven
over Marnix van St. Aldegonde als dichter. Deze heer, die van glazenmaker te
Middelburg tot herder der afgescheiden gemeente te Gent bevorderd is, had zich
liever op dat terrein niet moeten bewegen.
De heer Vreede stelde ons ruimschoots schadeloos door zijn warme en
schitterende redevoering over het onderling verband tusschen Holland en België,
gelijk ik gister reeds aanhaalde.
Daarop droeg de heer de Geijter een gedicht voor, een wanhoopskreet, een
Jeremiade over België, in de veronderstelling dat des dichters geboortegrond aan
Pruissen of Frankrijk zou geannexeerd worden.
Met vuur protesteerde nu de heer Lenaertz tegen die lijdelijke verzuchting en gaf
met geestdrift zijn gevoelen lucht, dat, zoo ooit zijn vaderland met zulk een lot
bedreigd werd, geheel België dan toch zou opstaan, om met hand en tand zijn grond
te verdedigen en goed en bloed daarvoor veil te hebben.
Na die hartstogtelijk uitgesproken woorden, die met onstuimigheid werden
toegejuicht, trad de heer Douwes Dekker op, om in welsprekende, wegslepende
woorden aan te toonen, dat in die wanhoopskreet van den dichter en die
hartstogtelijke gemoedsuitstorting van den jeugdigen, moedigen Belg meer harmonie
was dan oppervlakkig scheen. Die ontwaakte geestdrift van den heer Lenaertz was
opgewekt door dien gesmoorden wanhoop, en om zulk een gevoel te doen ontstaan,
had de dichter met voordacht zijne schepping in dien vorm gebragt.
Welverdiende toejuichingen bekroonden de diepgevoelde woorden van den
genialen Multatuli, die, hij moge excentriek zijn, toch een onzer oorspronkelijkste
geesten is, een dier groote figuren, die steeds in onze litteratuur zal blijven leven.
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[30 augustus 1867
Brief van Multatuli aan De Geyter]
*30 augustus 1867
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand. (M.M.)
uw stuk: blijkbaar had Multatuli een copie ontvangen van het gehele gedicht, zoals
dat later ook werd afgedrukt in de Handelingen van het Congres (Gent, 1868), blz.
431-437. Noch deze copie, noch de begeleidende brief is teruggevonden.
Keulen 30 August. 67
Beste de Geyter, uw stuk is heerlyk schoon. Ik zal het leeren overluid lezen zoo
goed ik dat kan, en hoop menigeen over te halen tot myne meening dat er geen
hartiger krygsroep kán gedaan worden dan zulk verwyt.
Waar is uw verstand, als ge denkt, dat ik staartjes zou knoopen aan die historie
van prof. Vreede? Integendeel, ik heb de staart van dat voorval afgehakt, door hem
een nogäl vriendelyken brief te schryven, waarin ik hem in de gelegenheid stel: ‘wat
vaderlandsliefde aangaat, eene keuze te doen tussen my en mooipraters.’ Nu, hy
antwoordde my beleefd, en bedankt me voor wat hy: myne ‘hupsche handelwyze’
noemt. Die zaak is dus geheel uit. Dat ik de couranten wenschte te bezitten, is om
opmerkingen te maken, en my te oefenen in 't beoordeelen van den gang der
meeningen. 't Is me een journalistiek-studie, anders niet. Hoe kondet ge denken dat
ik uit zoo'n vuil metaal munt zou willen slaan? Dat is immers volstrekt myne manier
niet? Ik heb op 't Congres te Gent vele opmerkingen gemaakt. Ik ben bezig die te
verwerken tot slotsommen en plannen. Zoodra ik daarmede gereed ben, zal ik u
daarvan mededeeling doen. Indien niet al myn plannen mislukken (doch ik ben zeer
gebonden) hoop ik binnen niet al te langen tyd, u te Antwerpen te komen zien. Te
midden van veel zorg en bezwaren, licht my in de verte een klein vonkje hoop toe.
Indien ik my niet bedrieg, wenkt my de Vlaamsche beweging, en 't kon zyn dat
daaruit voor myn kinderen een vaderland geboren werd! Dat is niet weinig voor de
arme zwervers!
Nu, en indien dat geschiedt, zal ik nooit vergeten dat Gy my daartoe den weg
hebt gebaand.Prof. Vreede schryft me dat hy byv. myn ‘Een en ander’ herlezen zal, en dat hy
zich wat myn Neerlandismus aangaat, misschien ver-
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gist heeft: ‘als Lenaerts over het stuk van de Geyter.’ Die vergelyking is zeer goed
te pas gebragt.
Ik geloof geenszins dat Lenaerts iets verkleinends bedoelde, maar in de oogen
van Publiek, moest het schynen alsof hy de held was en gy de lammeling. In Holland
is zoodanig wanbegrip ook heerschend. Wie de afgezaagde praatjes over
voorvaderlyke heldenroem opdreunt, wordt toegejuicht. Wie, met even goede
bedoeling (minstens!) de fouten aanwyst, wie aandringt op genezing van 't kwade,
wordt voor een verrader uitgekreten. Dat is onbillyk, en waarschynlyk is myn grief
dáárover de oorzaak geweest, dat ik zoo spoedig de misgreep van Lenaerts opmerkte
en bestreed.Uw stuk is schoon; er zyn prachtige strofen in. Maar eilieve, wat springt ge
wonderlyk om met de maat. Waarom zoo slordig op dit punt? Niemand is meer dan
ik verstoord op al te nauwe keurslyven (my dunkt dat ik daarvan bewyzen genoeg
gaf) maar als men een keurslyf draagt, moet het goed gesnoerd zyn.
Ik erken zeer purist op dat punt te wezen, ja, als een oude overste: ‘Heeren, gy
moogt u civiel kleeden, ge moogt in kamerjapon over straat gaan, maar als ge in
uniform zyt, eisch ik, dat die overeenkome met het model.’
Het zal velen vreemd schynen dat ik o.a. Schiller en Göthe slordig vind. Ik scheid
dit geheel af van poëzie. Natuurlyk! Poëzie heeft noch kamerjas, noch uniform
noodig, maar verkiest zy zich te binden, laat ze dan ook zorgen dat de band haar
niet hindere, en dat zy, met keurslyf en al, door háár magt vorm geeft aan 't corset,
en ‘dat het glad zitte,’ zooals de dames zeggen.
Wat beduidt een keurslyf, als 't niet gesnoerd is? Dan liever een kleed zonder
taille.
Groet uwe lieve vrouw hartelyk, en zeg háár vooral dat ik uw stuk zoo schoon
vind. Dat zal haar, hoop ik, genoegen doen.Ik had te Gent, het boek van Veuillot by me, om 't terug te geven; maar de drukte,
de hitte, de luiheid die me weerhield myzelf - en de tegenzin om u met een pakje
te belasten, hebben veroorzaakt dat ik 't wêer meê heb gebragt. Dus later! Ik heb
nog meer van u en hoop eens alles behoorlyk te verantwoorden.
Wees vriendelyk van my gegroet en geloof me
uw liefhebbende
Douwes Dekker.
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Misschien bedriegt me myn gevoel - maar toch
Het schynt me of eens - weldra misschien! - uw taak,
De myne, en die van allen wien 't gemoed
In toorn ontvlamt by 't denken aan den smaad
Van overheersing - duidlyk wordt omschreven.
Ik voel iets komen dat tot daden roept,
Ik hoor een stem die duidlyk my verwyt
Dat ik niet sedert lang, in plaats van 't woord
(Dat echter ook een feit is) feiten koos.
Ik peins er over. Alles op z'n tyd!
My ware 't lief! want waarlyk, ik ben moê
Van praten, spreken, schryven, redeneren,
Dat elke kermis-clown zoo goed als wy verstaat.
Of beter nog dan wy.
Welaan zoodra ik 't weet
Langs welken weg de nieuwe pligt ons wenkt,
(Tot nog toe ben ik 't met myzelf niet eens)
Ga ik dien op, en wyken zal ik niet. Vaarwel voor heden! Alles op z'n tyd! -

[31 augustus 1867
Hoofdartikel in Het Volksbelang]
31 augustus 1867
Hoofdartikel in het Volksbelang. (U.B. Gent; fotokopie M.M.)
Het slotgedeelte dat alleen een evaluatie van het congres bevat, is weggelaten.
Hoewel er in een enkele krant nog wordt nagekaart over Multatuli en het
incident-Vreede, komen daarin geen nieuwe feiten of meningen voor; het
onderstaande moge dus dienen als afsluiting van de in Vlaanderen gevoerde
polemiek.
e

e

HET 9 NEDERLANDSCH CONGRES EN ZIJNE BELAGERS. Het 9 Nederlandsch
Congres heeft glansender dan al de vorige zijne loopbaan volbracht; en even als
er bij het einde van eenen prachtigen zomerdag, uit alle poelen en grachten een
wanluidend gekwaak opstijgt dat alleen na zulken dag de plechtige stilte komt
verbreken, zoo mag het ons ook nu niet verwonderen dat er in zekere dagbladpers
stemmen opgaan die, hoe afstootend ook toch niets dan een lofzang zijn voor de
wegduikende zon.
Bij gebrek aan ernstige grieven, heeft men zich verplicht gevonden
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in dat soort van werptuig tegen het Congres aangericht de oude veeren te doen
spelen van francmaçonnerie, godslastering, verloochening van Christus, die
ongelukkiglijk, beginnen te verroesten en den dienst zoo goed niet meer doen als
voorheen. Er staat die rechtzinnige strijders voor God en kerk ook nog een voornaam
hinderpaal in den weg waar zij moeielijk over kunnen:
Verscheiden priesters hebben door hunne tegenwoordigheid in het Congres eene
soort van goedkeuring gegeven aan alles wat daar gebeurde. - ‘Zij zijn verdwenen,
verontwaardigd verdwenen, zegt de Beurzen-courant.’ - Inderdaad zij zijn verdwenen,
maar op den laatsten dag, en omtrent op het laatste uur, gelijk menige andere. In
het Congres eigentlijk heeft de dolle jacht dier lieden op onderwerpen voor hunne
stichtelijke artikelen dus anders niets opgeleverd dan het gedicht van den heer De
Geyter, dat zij wel zullen doen te lezen eer zij er verder over spreken.
Hun geliefkoosd stokpaardje in heel deze polemiek, is de conferentie van Multatuli.
Zij zoeken rechts en links naar eene gegronde reden om daarover den vloek van
het welmeenende publiek te halen, en te verhinderen dat voortaan nog zulke
gespierde taal hen kome ontmaskeren: want daar inderdaad is de geesel gezwaaid
geworden waardoor zij zich getroffen voelen; daar heeft een man van diepen
overtuiging de oude huichelarij krachtig aan de kaak gesteld. - Het was wel wat
onbeschaamd geweest om die reden God, de kerk en de wereld beledigd te
verklaren; ook heeft men naar andere middeltjes uitgezien. Iemand, die groote ooren
moet hebben, heeft uit de woorden van den redenaar de uitdrukking meenen te
mogen opvisschen: De dwaze van Nazareth. Wij weten nu niet of de misgreep
afhangt van de ooren van dien persoon of van zijne opgejaagde verbeelding, stellig
is er anders niet gezegd dan: Jezus van Nazareth, en wij willen daar geen ander
bewijs voor leveren dan de bewondering welke Multatuli op iedere bladzijde zijner
schriften voor Christus blijken laat. Hij die uitroept: Er is maar een weg ten hemel,
Golgotha! - kan niets dan eerbied gevoelen voor hem die Golgotha beklommen
heeft.
Dan is er ook nog de opschudding door de rede van prof. Vreede te weeg gebracht
in diezelfde conferentie. Het is jammer voor den heer Vreede dat die zaak zoo veel
aantrekkelijkheid heeft gehad voor mannen die, onder voorwendsel van hem te
verdedigen, anders in
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het oog niet hadden dan wat pijlen af te schieten tegen het Van Crombrugghe's
Genootschap. Wij hebben veel achting voor prof. Vreede, hij is voor ons de
verpersoonlijking van dat schoone verbroederings gedacht tusschen Noord en Zuid,
doch dit kan niet beletten dat wij nog meer achting gevoelen voor het recht, en het
hier een offer brengen. De zaak in 't breede en 't lange uit te leggen zal wel niet
noodig zijn; wij hebben twee bewijzen aan de hand waaruit genoegzaam blijken
moet wie in deze zaak gelijk heeft gehad: ten eerste onder de duizend personen
die bij de conferentie aanwezig waren is er nauwelijks eene stem opgegaan, die
met ‘Oh! oh!...Neen! Neen!...’ te zeggen meende aan heel het overige publiek zijn
ongelijk te hebben bewezen, en zich in eene voorzichtige stilte besloten heeft als
het recht om luide te klinken haar werd toegestaan. Ten anderen heeft, na het eerste
bedaren der algemeene opgewondenheid, prof. Vreede om verschooning gevraagd
over het gebeurde, gelijk het alle rechtzinnige lieden zullen doen die zich zelve van
dwaling plichtig erkennen.
Dus blijkt heel dien oproep tot een kruistocht tegen het congres mis uit te loopen.

[augustus 1867
Brief van Multatuli aan Rooses]
Eind augustus of begin september 1867
Brief van Multatuli aan Rooses, onvolledig bewaard gebleven. Dubbel velletje
postpapier, waarvan drie blz. beschreven. (A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.)
Het ontbrekende eerste gedeelte, denkelijk ook een dubbel velletje papier, is
waarschijnlijk gebruikt door de redactie der Handelingen van het Congres toen zij
bij het publiceren van een door Multatuli aan haar gerichte brief er een reeks van
duitse woorden en uitdrukkingen aan toevoegde, die naar zij meedeelt ‘door den
heer Douwes Dekker aan den heer Rooses werd gezonden.’ (Handelingen, blz.
318)
Op grond van deze veronderstelling volgt eerst deze gedrukte lijst en na een open
regel de tekst van het handschrift.
teekeningen: het beginwoord van dit restant was stellig aanteekeningen, doelende
op de notities voor Multatuli's rede die op het tijdstip van de voordracht onvindbaar
bleken; zie 20 augustus 1867.
‘Beabsichtigen; bisherig; dasig; hiesig; gestrig; heutig; morgig; jemanden einholen
(iemand tegemoet gaan, om hem ergens binnen
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te leiden); heimführen; (uxorem ducere= trouwen); in den vierziger jaaren, aufthürmen
(van hindernissen gezegd, een beeldryk woord); vorjahr (niet voorjaar, lente, doch:
vorig jaar); verleiden (iets tot leed maken); anwöhner eines Flüsses; leisten;
falschspieler (één woord zonder verbuiging van het adjectief in tegenstelling tot een
speler, die valsch is); sprengen (=doen springen, als drenken van drinken, vellen
van vallen); kreisblatt; wortlaut; nennwerth (nominale waarde); die ehe- und
ackersleute N.N.; einschiebsel; gewissensbissen; gewissenhaft; maszgebend;
unmaszgeblich; spiszbürgerlich; wegelagerei; genieszen (ook van iets
onaangenaams); durchführen; ein vor die Thür stehen gebliebenes Fasz; die in
Schleswig wohnen bleibenden Deutschen; ermöglichen; neugestaltung; einiger,
anderer (met het oog op den verbuigingsuitgang): tragweite (by voorbeeld: eener
wet); neuzeit; gegenwart; jemanden todtschweigen (dat is: door een voorgewende
onwetendheid iemand tegenwerken, tot hy door uitputting bezwykt). Deze uitdrukking
zou in Nederland nooit inheemsch worden, dewyl de zaak daar niet bekend is.’
teekeningen verloren, dat weet ge.) niet bemoeid. Ik heb juist zoo vaak gefulmineerd
tegen kamerleden, dat ze hun speeches aankleeden in 't Staatsblad, en aan Wintgens
(een der hoofden van de Conservativen, die my een Staatsblad zond ‘omdat de
courant zyn rede zoo verminkt had’) antwoordde ik, dat ik 't midden nam tusschen
die verminking en zyn leugen. Want leugen is het, als men iets mooier maakt, dan
't indedaad was.
Ik zou my dus niet bemoeid hebben met myn ‘ismen’, indien het my niet zwaar
was gevallen U iets te weigeren, U die zoo vriendelyk en welwillend voor my geweest
zyt.Een verzoek - dat heb je er van, als je welwillend zyt! - Zoudt ge my niet eenige
couranten kunnen zenden, die de étourderie van den al te jongen onbesuisden,
ouden Heer Vreede behandelen? Uit een Holl. blad vernam ik dat de clericale bladen
het onderwerp van myn toespraak in Crombrugghe aldus hebben vertaald:
over het regt om een gevoelen aftekeuren
over het regt om overtuiging te loochenen.
Ik vind die vertaling wat vry. Toe, zend my wat couranten over die zaak. Ook lees
ik, dat de heer V. volkomen in zyn regt was want dat
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ik ‘geloofsafval’ gepredikt had. Lieve god! - En zóó schryft men de Geschiedenis!
Zeer, zeer gaarne had ik U nader willen leeren kennen, zonder Congres, zonder
toastery, zonder die drukte. Wat my betreft, ik deug niet voor zulke dingen. Myn
smaak, en myn aanleg is voor stille overdenking. Met innige vreugd zie ik myn
meetkundige - of onmeetkundige, als ge wilt - studien weer. Wat niet exact is, doet
my pyn. Ik hoop, ik hoop, eene vereenvoudigde methode te vinden voor de
driehoeksmeting. Alle scholieren zullen my dankbaar zyn. En ik heb nog veel andere
dingen van dien aard te onderzoeken. t Is heerlyke poëzie, dat opligten van 't kuisch
gewaad der natuur, dat zoeken van haar vormen, dat onderzoeken van haar
verhoudingen, dat betasten van haar leest, dat indringen in den baarmoeder der
waarheid. Zie, daar heb je de wellust der meetkunde.
En - fat! - Ik ben haar vrindje! Waarlyk, ze stoot me niet af, al geeft ze zich niet
makkelyk over. Juist mysterie genoeg om gewenscht en begeerd en aangebeden
te blyven. Niet genoeg, om den minnaar moedeloos te maken. Ik heb haar enkel,
haar knie gezien, ja, de heup en de lende nu en dan - maar, maar, dan dartelt ze
my weg, en vlugt weg, Daphne die ze is, sylf die ze is, dwaallicht, courtisane, maagd
- en, by dit alles, de groote, magtige Isis, de vrouw Jehovah, die is, was en wezen
zal, onveranderlyk, onaantastbaar: het zyn, de waarheid. - Zietge, ook daarom deug
ik niet voor congressen & speeches. 't Is onmogelyk een kwartier te spreken zonder
honderdmaal iets te zeggen, dat niet geheel juist, d.i., een leugen is. Dat duldt de
natuur niet. Dat maakt haar boos, wreed, bloeddorstig. Zy straft den torenklimmer
die 1/100000000 deel van een streep uit zyn zwaartepunt wankelt, met den dood.
Wy menschen zouden zeggen: ‘och 't scheelde maar zoo'n beetje, laat den man
maar boven. Bovendien, hy heeft vrouw en kinderen...’ Gekheid!
Ik heb veel te doen, ook buiten die driehoeksmeting. Als ik behoorlyk verlos van
alles wat ik op 't hart heb - och, ik vrees zoo dat ik verlegen zal zitten om
kraamkamers voor al die kinderen. En dan moet ik ze afdryven, wat jammer is.Adieu, beste Rooses. Gy zult wel vermoeid geweest zyn na al uw zorgen.
Ik groet u hartelyk
Zendt ge my eenige couranten?
Douwes Dekker
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[3 september 1867
Van den Rijn (LVIII)]
3 september 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
207.
twee Keizers: nl. die van Oostenrijk en die van Frankrijk, beiden nauw betrokken
bij de tragedie van keizer Maximiliaan in Mexico (gefusilleerd 19 juni 1867), en bij
de machtsverhoudingen in Zuid-Duitsland.

Van den Rijn, 1 September.
Te Keulen is met 3572 stemmen de heer Fühling, de candidaat der radicalen, tot
Afgevaardigde in het Noordduitsch-Parlement gekozen. De heer Camphausen
bekwam 2624 stemmen.
Als oorzaak der niet-verkiezing van den vorigen Afgevaardigde, den algemeen
hooggeachten Frankfortschen stadspastoor Thissen, meent men de bedenking te
moeten aanvoeren, dat in de aanstaande Parlements-zitting uitsluitend zaken van
praktischen aard (financien, industrie, openbaar verkeer, enz.) zullen behandeld
worden. Anderen beweren, dat de terzijdestelling van den heer Thissen daardoor
niet geregtvaardigd zou zijn, aangezien die priester te allen tijde de meest
doorslaande bewijzen heeft gegeven, dat hij volkomen te huis is op elk terrein, waar
men de belangen des volks behandelt. Velen zelfs achten hem, èn door de
betrekking, die hij bekleedt, èn door de wijze, waarop hij die vervult, en welke aan
Fénelon of de Paula herinnert, juist bijzonder geschikt om het volk te
vertegenwoordigen, van welks behoeften hij een juister besef hebben kan dan
kamergeleerden of vaklieden. Volgens die vereerders van den heer Thissen, moet
zijn bedanken voor de candidatuur worden toegeschreven aan den wil zijner
geestelijke overheid, die het deelnemen aan de parlementaire debatten haren
ondergeschikten verboden heeft.
De verkiezing van den heer Fühling zou beschouwd moeten worden als eene
demonstratie tegen den nieuwen stand van zaken. Die heer heeft namelijk, met nog
56 andere leden der uiterste vooruitgangspartij, gestemd tegen het aannemen der
Rijks-grondwet, en tegen de inlijving van Hannover, Keurhessen en Nassau.
den

- Men maakt groote toebereidselen voor het op den 4 dezer te vieren feest ter
gelegenheid van het 25jarig bestaan der Dombouwvereeniging. Officieel verwacht
men daarbij het bezoek des Konings. Velen echter voorspellen dat Z.M. verhinderd
zal worden.
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Zij voegen, bij de reeds vroeger bestaan hebbende gronden voor die voorspelling,
thans ook nog, sedert gisteren, de verkiezing van den heer Fühling.
- Uit Rijnhessen wordt geschreven: ‘Welke min of meer zonderlinge gissingen
men ook omtrent de bijeenkomst der twee Keizers te Salzburg moge te berde
brengen, zoo veel staat vast, dat aldaar de toestand der vier zuidduitsche Staten
en hunne verhouding tot Oostenrijk besproken is. Onze Groothertog was dagelijks
daar aanwezig; hij werd genoodigd op de familie-diners, en wij houden dit voor een
doorslaand bewijs, dat hij niet geheel vreemd kan gebleven zijn aan de
onderhandelingen. Al ware het nu uitgemaakt, dat er geene spraak geweest is van
een eigenlijk gezegd Zuidduitsch- of van een Rijnverbond, dan nog kunnen wij, met
het oog op onze natuurlijke, bij tractaat vastgestelde verhouding tot Pruissen, niet
ontveinzen, dat deze inmenging van onzen Souverein in niet-pruissische
aangelegenheden ons met bekommering vervult. Wij vergelijken die houding met
de handelwijze van den beijerschen Koning, die, “om geen voedsel te geven aan
misverstand”, zich onthouden heeft van elke aanraking met Salzburg. Dit houden
wij voor zeker, dat wij, Hessen, door te hoog aanleggende diplomatieke kunstgrepen
van onzen minister Dalwigk (den vriend van von Beust) in eene dubbelzinnige, en
dus gevaarlijke positie worden gebragt.’
- Men meldt uit Eisenach: ‘De Landgraaf van Thuringen, Lodewijk de Springer,
begon in 1067 den Wartburg te bouwen. Thans is dat historisch kasteel, volgens
de plannen van den heer Ritgen, in oorspronkelijke pracht hersteld, en men stelt
zich voor, daarin eerlang het achtste eeuwfeest der stichting te vieren. Vele
hooggeplaatste personen zijn daartoe uitgenoodigd. Na het houden eener
godsdienstoefening in de op kosten van Koningin Augusta gerestaureerde burgtkapel,
zullen een feestmaal en een concert worden gegeven. Des avonds zullen
vreugdevuren worden ontstoken op de bergtoppen, die den Wartburg omringen.’

[10 september 1867
Van den Rijn (LIX)]
10 september 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
213.
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Van den Rijn, 8 September.
De Kölnische-Zeitung bespreekt in een hoofdartikel de jongste veranderingen in de
stemming der Regering ten aanzien van de geannexeerde provincien, en betoogt,
dat het intrekken van eenige bezwarende besluiten (of wel het daarop geopende
vooruitzigt) geheel en al strookt met hare beschouwingen. Zij brengt dit in verband
met eene actie van strafvordering, die haar alsnog te dier zake boven het hoofd
hangt. Na erkend te hebben, dat de mildere geest, die sedert eenigen tijd te Berlijn
schijnt te heerschen, voornamelijk van Z.M. den Koning zelven is uitgegaan, wijst
zij op de verdienste van de drukpers, welke het hare heeft bijgedragen tot het beter
beoordeelen der toestanden. ‘Men moge deze verdienste (aldus redeneert zij) zoo
gering schatten als men wil, - geheel wegcijferen kan men haar niet, en dan moet
men het toch zonderling noemen, dat ons blad nog steeds bedreigd wordt met een
pers-proces, wegens artikelen, die dezelfde denkbeelden ontwikkelden welke nu
zullen worden verwezenlijkt. Het is toch gebleken, dat onze opvatting der zaken
geheel en al overeenstemt met die van Z.M. zelven. Wij denken, dat de
procureur-generaal, die eene vervolging tegen ons aanhangig heeft gemaakt, thans
wel zal inzien, dat hij in zijnen ijver te ver gegaan is, en zich onthouden zal, begrippen
te bestrijden, die zich mogen verheugen in het bezit van bondgenooten als de onze.’
- De Rijnsche bladen nemen uit den franschen Moniteur de redevoering over, die
de heer Troplong, als voorzitter van den Departementalen raad te Evreux, heeft
uitgesproken, bij gelegenheid eener prijsuitdeeling aan onderwijzers. Daarin komen
de volgende beschouwingen voor: ‘Zonder twijfel is de Franschman zoo rijk begaafd
door de natuur, dat hij, des vereischt, door zijn aangeboren genie beter dan ieder
ander het schoolonderrigt zou kunnen ontberen. Wij waren steeds, in vrede en in
oorlog, een groot volk, en dat was reeds het geval vóór de uitbreiding van het
onderwijs. De Franschman is ten allen tijde, door zijne aangeboren hoedanigheden,
door zijnen aanleg, door zijne tegenwoordigheid van geest, door zijn helder verstand,
ook al kon hij niet lezen, een niet minder bruikbaar soldaat, een niet slechter
landbouwer, een niet ongeschikter werkman geweest dan zij, die, in andere landen,
vlug den bijbel lezen kunnen. Ook thans nog is de fransche soldaat, ook al ware hij
geheel onwetend, de meest gevreesde zouaaf van de wereld, en hij behoeft geene
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school bezocht te hebben, om met de grootste koelbloedigheid de heldendaden
van het naaldgeweer onder de oogen te zien.’ Toch acht de heer Troplong het
schoolonderwijs niet geheel en al overbodig, daar de kennis van lezen en schrijven
‘onmisbaar is in een maarschalk van Frankrijk - een rang, dien elk soldaat moet
trachten te verkrijgen’ - en daarop rust des heeren Troplong's ingenomenheid met
het onderwijs. - Een Mainzer blad, het bovenstaande mededeelende, voegt daarbij:
‘Wij zouden deze echt-fransche zotternij met stilzwijgen zijn voorbijgegaan, indien
niet de zinspeling op het “vlug lezen” en het “naaldgeweer” de rede van den heer
Troplong zoo duidelijk aan Duitschland hadden geadresseerd. Toch meenen wij,
daarop niet te moeten antwoorden, daar elke repliek den indruk verzwakken zou,
dien zulk eene taal onvermijdelijk maken moet op ieder, die “lezen geleerd heeft”,
al ware het dan ook niet met het uitsluitend doel om maarschalk van Frankrijk te
worden.’

[10 september 1867
Brief van d'Ablaing aan Koning]
10 september 1867
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan D. Koning. (Kopieboek 3, blz. 101.
M.M.)
Waarde Heer!
De eenige dictionnaire van de finsche taal die voor zoo ver ik heb kunnen te weten
komen, bestaat in een met het deensch er tegen over. Deze kost f13. - ongeveer.
Mag ik zoo vrij zijn Zaturdag te beschikken over het bedrag van mijn rekeningetje
van het eerste semest. 1867, groot f89.10. Ik ben op het oogenblik buitengewoon
verlegen om geld, men schijnt mij de werken van Dekker maar niet en bloc te willen
afkoopen, tenminste niet zonder enorm verlies en toch hebben zij tegenwoordig
weder een dagelijks debiet. Ik zie thans of ik er, als onderpand, geld op ter leen kan
krijgen; doch ook dat tot heden zonder succes.
Na beleefde groete
Geheel de uwe.

[13 september 1867
Van den Rijn (LX)]
13 september 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 216.
Lasalle: Ferdinand Lassalle (geb. 1825), zoon van een vermogend joods koopman,
studeerde o.a. filosofie, werkte in 1848 samen met Karl Marx, ont-
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wikkelde zich zowel in socialistische als in duits-nationalistische zin, was sinds 1863
onbetwist leider van de arbeidersbeweging in Duitsland en kwam op 31 augustus
1864 te Genève om in een duel wegens een liefdesaffaire.

Van den Rijn, 11 September.
Men verneemt uit Wiesbaden, dat de oproeping der nassausche notabelen tegen
den

den 16 dezer zal plaats hebben. Hun getal is op tien bepaald. Volgens eene
telegrafische depeche uit Berlijn, zou de kwestie der nassausche domeinen definitief
geregeld zijn. Men weet echter nog niet, op welke wijze. Het schijnt, dat de Koning
in persoon de opgeworpen vraagpunten beslist heeft. Een Mainzer blad trekt evenwel
dat berigt in twijfel, en zegt, niet te kunnen gelooven, dat eene zoo ingewikkelde
zaak, waarin niet alleen de nassausche Vorsten-familie en de pruissische Staat,
maar ook de bevolking van het gewezen Hertogdom betrokken is, eenvoudig door
een magtwoord van den Souverein zou kunnen worden afgedaan. ‘Wij zijn er ver
van af (aldus laat die courant zich uit), al de aanspraken van Hertog Adolf
goedtekeuren; evenmin kunnen wij onvoorwaardelijk instemmen met hen, die al de
domeinen vindiceren òf voor het nassausche volk, òf voor den pruissischen Staat.
Wij willen aannemen, dat aan beide zijden overdreven vorderingen worden gedaan,
en dat hier en daar het regtsgevoel is verdrongen geworden door bitterheid. Maar
juist daarom eischte deze zaak een kalm onderzoek, en behoorde zij, meer dan
eenige andere, een onderwerp van rijpe overweging uittemaken. Al de partijen
hadden daarbij moeten gehoord worden, en wij beweren, dat dit niet geschied is.’In eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de Speelbank zijn de
voorstellen der Regering eenstemmig afgewezen. Met 341 tegen 50 stemmen is
besloten, eene commissie te benoemen, die met het gouvernement zal
onderhandelen. De voorslagen der Regering kwamen neder op verlof tot het
voortzetten der Bank tot 1870, en het betalen van één millioen gulden voor
geneeskundige doeleinden.
- Aan de Kölnische-Zeitung wordt geschreven: ‘Liever Fransch dan Pruissisch!
moesten wij in den laatsten tijd menigmaal hooren uitroepen. Minder bekend klinkt
de leus: Liever met de sociale democratie te gronde gaan, dan voor de
nationaal-liberalen te sterven! Het is de generale procuratiehouder van het
kiescollegie der progressisten in Rijnland en Westfalen, de heer Eugenius Richter,
die, met nog twee
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strijdgenooten, dezen oorlogskreet doet weêrgalmen. Volgens het protocol der
zittingen van dat collegie, zouden bij de herkiezing in het district Lennep-Mettmann,
r

de “liberalen” partijtrekken voor d . Reineke, den apostel van Lasalle; te Dusseldorp
zouden de Lasallianen den heer Burgers, te Hagen den heer Harkort, en te Solingen
den genoemden heer Richter beschermen. Ziedaar alzoo de vooruitgangspartij in
verbond met de socialisten! Schultze-Delitsch hand aan hand met Lasalle! En dit
niet om een steil-conservativen tegenstander te bestrijden, maar alleen om twee
onschuldige nationaal-liberalen tegentewerken: Michaëlis en Camphausen. In den
grond zal de zaak niet zoozeer nederkomen op politieke inzigten, als wel op den
lust van die heeren, om hunne eigene personen op de banken der
Rijksvertegenwoordiging te zien. Hetgeen ons echter verwondert, is, dat men naast
de namen van Richter en Burgers, ook den achtenswaardigen naam van Harkort
leest. Wij willen hopen, dat men hem, buiten zijn weten, in deze combinatie heeft
opgenomen.’
- Van den Boven-Rijn wordt geschreven: ‘Onlangs liep het gerucht, dat te Baden
eene bijeenkomst zou plaats hebben tusschen Koning Wilhelm en eenige
zuidduitsche Souvereinen. Thans beweert men, dat deze meening in
waarschijnlijkheid gewonnen heeft, ofschoon nu eene andere plaats als punt van
zamenkomst wordt opgegeven. Koning Wilhelm namelijk zou, terstond na het openen
van den Rijksdag, zich naar Hohenzollern, bij Hechingen, begeven, om aldaar in
het koninklijk slot, 't welk op de grondslagen van het oude kasteel gebouwd is, de
zuidduitsche Vorsten als zijne gasten te ontvangen. - De troonrede des Groothertogs
heeft in Baden een bijzonder goeden indruk gemaakt. Men beschouwt de woorden
van den Vorst als een duidelijk antwoord op de insinuatien, om niet te zeggen
beleedigingen, welke de zuidduitsche Vorsten, tijdens de bijeenkomst te Salzburg,
hebben moeten aanhooren.’
- De Elberfelder-Zeitung gispt de benoeming van graaf Stolberg-Wernigerode tot
Regerings-president in Hannover. Zij beweert, of laat doorschemeren, dat de
benoemde een tamelijk onbeduidend persoon is. ‘Men was vroeger van meening
(roept zij uit), dat tot het bekleeden van een opper-presidentschap nog iets anders
vereischt werd dan een aanzienlijke naam of groote rijkdommen; en vooral is dit
van toepassing op de zoo moeijelijk te besturen provincie
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Hannover. Indien men volstrekt iemand kiezen wilde uit de hoogere standen der
maatschappij, dan had men welligt beter gedaan, nog een greep hooger te doen,
en een der koninklijke Prinsen in Hannover aantestellen. Men had dan van
zoodanigen Vorst ronduit eene soort van Onder-Koning kunnen maken’.
- De Rijnsche bladen nemen uit de beijersche Allgemeine Zeitung het volgende
over: ‘Men heeft getracht, een praktisch gebruik te maken van het katholieke Congres
te Innsbruck. De gemeenteraad namelijk van Luxemburg, sedert lang geheel vervuld
met ééne gedachte: hoe de schade veroorzaakt door het vertrek der pruissische
troepen, te herstellen? - heeft zich in een gelukkig oogenblik herinnerd, dat in het
Congres te Innsbruck het oprigten van eene katholieke universiteit zou besproken
worden, en heeft derhalve den burgemeester Simonis, met een lid van den
gemeenteraad, derwaarts afgevaardigd, om de ledigstaande kazernen aanteprijzen
als bijzonder geschikt voor gehoorzalen, seminarien, bibliotheken enz. Als
bijkomende drangredenen om Luxemburg met eene universiteit te begiftigen worden
genoemd, dat de stad katholiek en het land neutraal is. Wij, voor ons, zouden
meenen, dat eene universiteit, bestemd om het geestelijke middenpunt van het
katholieke Duitschland voortestellen, bovenal in eene duitsche stad te huis behoort;
eene hoedanigheid, die de Luxemburgsche gemeenteraad, zes maanden geleden,
uitdrukkelijk verloochend heeft.’
- Men schrijft uit Arolsen, in het Vorstendom Waldeck: ‘Ons landje is in den laatsten
tijd meermalen besproken geworden, en herhaaldelijk heeft men verzekerd, dat de
Landdag protesteren zou tegen het publiceren van de noordduitsche Grondwet. Uit
de openingsrede der waldecksche Stenden blijkt thans, dat dit gerucht niet ongegrond
geweest is. Er zou namelijk aan de Regering te kennen zijn gegeven, dat de bedoelde
Constitutie niet zou worden aangenomen, tenzij een waarborg verschaft werd tegen
de al te zware, daaruit voortvloeijende lasten. De Regering heeft thans bekend
gemaakt, dat die waarborg in een afzonderlijk tractaat is verleend geworden, en
hoopt alzoo, dat de aanneming der Bonds-constitutie zonder verzet zal plaats
hebben. In weerwil daarvan meenen velen, dat de zaak zal worden tegengewerkt,
en wel met het doel om eene volkomen annexatie aan Pruissen voortebereiden en
noodzakelijk te maken.’
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[september 1867
Brief van Multatuli aan redactie Handelingen]
*Waarschijnlijk midden september 1867
Brief van Multatuli aan het Bureau van het Congres te Gent. (Handelingen van
het Negende Nederlandsch Letterkundig Congres, blz. 439).
Waarde Heeren,
Reeds heb ik aan den Heer Max Rooses eene kleine opgave gezonden, volgens
welke het door my gesprokene in de Handelingen van het Congres kan worden
opgenomen. Daarin komen de woorden en uitdrukkingen voor, waarover ik iets
gezegd of die ik aangehaald heb.
Dewyl de heer De Geyter iets gevonden heeft van het lystje dat ik voor myn rede
had gereed gemaakt, en de goedheid had my dat toe te zenden, ben ik in staat de
aan den heer Rooses opgegevene uitdrukkingen nog met de volgende te
vermeerderen. - (Wees echter zoo goed, s.v.p. eens na te zien of dezelve reeds op
het aan dien heer gezonden lystje voorkomen).
Der gehabte Erfolg; diesjährige Ernte; neuzeitige Ideën; zuverlässige Berichte;
widerhaarige Elementen; fremdlandische Sitten; Staatliche Eintheilung Europa's;
gastfreundlich; eingeschült; opferfreudig; (een schoon woord); hirschgerechter Jäger;
schulgerecht; schliesslich; ein Feier begehn; gemeinsames Probirverfahren zur
Feststellung zulässiger Fehlergränze (nam.: van de munt).
De door den heer De Geyter gevondene en my toegezonden nota's bevatten
echter slechts de woorden waarover ik iets zeggen wilde, en geven hem geen
handleiding tot reconstrueeren van myne verhandeling. En al hadde ik de kleine
schets die ik gereed maakte, ik weet hoe ik steeds afwyk en my laat leiden - soms
vaak: verleiden - door den indruk van het oogenblik.
Om te voldoen aan uwen wensch en op uitdrukkelyk verzoek van den heer Rooses,
heb ik UEd. op den weg geholpen, maar - maar - nu een degelyk afgerond stuk
leveren, (waartoe stof is, en waarin ik inderdaad lust hebben zou) mag ik daarom
niet, wyl het eene onwaarheid wezen zou, indien ik 't gaf: als zóó uitgesproken op
't Congres. - Ronduit gezegd, ik voel my bekwaam om een goed stuk te leveren
over de preutschheid, bégueulerie onzer letterschoolmeesters, maar het zou een
diefstal zyn, als ik eenen toekomstigen lezer uwer Annalen in den waan bracht: een
zoodanig ‘goed’ stuk te hebben voorgedragen. Ik houd niet van mooimakery, en
gestolen roem is my een gruwel.
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Het is, moet ge weten, eene principe zaak. Ik heb zoo vaak gevloekt tegen
en

kamerleden die op den 2 der maand 's avonds in hun studievertrek (met collaboratie
en

meestal!) den speech maken, dien zy den 1 in 't Parlement... niet gehouden
hebben!
- Alle moniteurs, staatsbladen, ambtsblätter enz. zyn vol leugens. En ik houd niet
van leugens.
Maak daarom, bid ik u, van myne eenvoudige opmerkingen, in uwe ‘Handelingen’,
maar iets zeer eenvoudigs. Niet ik zal my ooit beklagen dat ik te weinig plaats besla,
of dat het niet ‘mooi’ genoeg is. 't Is allicht zoo mooi in uwe Annalen, als 't indertyd
geweest is - en wat daarboven of daarbuiten gaat, is uit den booze. Bovendien de
hoofdzaak is dat de taalwetgevers opmerkzaam zyn gemaakt op hunne al te nauwe
bekrompenheid in het toestaan van burgerrecht, - dat doel is bereikt, en nu komt
het er verder weinig op aan, hoe myn speech was. - Ik geef u - en ieder - eens en
vooral acte van acquit en décharge voor 't verwaarloozen van myn aandeel in 't
slagen van 't Congres. Ik ben veel te hoogmoedig, om niet heel nederig te zyn in
zulke dingen.
Wilt ge dit briefke als noot laten drukken, ter verontschuldiging der onvolledigheid
van uw verslag over myn spreken - my wel! 't Kan zyn nut hebben... voor kamerleden
en anderen die morgen hun werk van gisteren maken.
Wees vriendschappelyk gegroet van uwen hoogachtenden:
Douwes Dekker.

[17 september 1867
Van den Rijn (LXI)]
17 september 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
219.

Van den Rijn, 15 September.
De Parijsche correspondent der Kölnische-Zeitung heeft aan dat blad een document
toegezonden, welks inhoud, indien het stuk echt is, er zeker niet weinig toe bijdragen
zal om tegen den maarschalk Bazaine, laatstelijk bevelhebber der
fransch-mexicaansche expeditie-troepen, een algemeenen kreet van
verontwaardiging te doen opgaan.
Het stuk is gedagteekend Mexico, 11 October 1865, en bestaat uit een schrijven
van den maarschalk aan de commandanten der verschil-
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lende fransch-mexicaansche onder-afdeelingen. Aan het slot leest men, in een
postscriptum: ‘NB. Deze circulaire behoeft in de regimentsboeken (livres d'ordres)
niet ingeschreven te worden; zij is uitsluitend bestemd om te worden medegedeeld
aan de heeren officieren.’
Na over de juaristische generaals en verdere hoofd-officieren (Arteaga, Antonio
Perez, Ugade, enz.) gesproken te hebben als over ‘bandieten, die door het keizerlijk
decreet van 3 October 1865 voor buiten de wet verklaard zijn,’ en na een aantal
wreedheden te hebben opgesomd, door die officieren ten aanzien der Franschen
gepleegd, gaat de maarschalk Bazaine aldus voort: ‘Het nemen van represailles
wordt door deze geweldenarijen noodzakelijk gemaakt en voorgeschreven als een
pligt. Ik gelast u derhalve, ter kennis van uwe manschappen te brengen, dat ik het
maken van gevangenen niet langer gedoogen kan. Ieder, wie hij ook zij, die met de
wapenen in de hand gegrepen wordt, behoort te worden gefusilleerd. In het vervolg
zullen geene gevangenen meer uitgewisseld worden. Onze soldaten behooren te
weten, dat zij zulke tegenstanders de wapenen niet weder in de handen mogen
geven. Het is een oorlog op leven en dood, die van nu af aanvangt; een wanhopige
strijd tusschen de barbaarschheid en de beschaving. Van beide zijden moet men
òf dooden, òf zich laten dooden.’
Intusschen ontleent dezelfde correspondent aan de Revue Contemporaine eenen
brief van den heer Eloin aan Keizer Maximiliaan, die evenmin geschikt is om de
hoogachting voor dien Vorst te doen toenemen, als de circulaire van den maarschalk
Bazaine er op is aangelegd om eene gunstige meening te doen koesteren aangaande
de naauwgezetheid van dien krijgsoverste. De heer Eloin, 's Keizers particuliere
den

secretaris, schrijft aan Maximiliaan uit Brussel, onder dagteekening van den 17
September 1866, dat, wanneer de zending van den bekenden generaal Castelnau,
adjudant van Keizer Napoleon, zekere onvermijdelijke uitwerking gehad zou hebben,
hij (Maximiliaan), na ten einde toe zijne edele zending te hebben vervuld, naar
Europa zou kunnen terugkeeren in het ongeschonden bezit van al het prestige,
hetwelk hem omgeven had bij zijn vertrek; als wanneer hij, te midden der gewigtige
gebeurtenissen, die ongetwijfeld aanstaande waren, de rol zou kunnen vervullen,
die hem onder alle omstandigheden voegde. Wat de heer Eloin met die rol bedoelde,
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blijkt uit hetgeen hij een weinig verder schrijft: ‘Op mijne reis door Oostenrijk ben ik
in de gelegenheid geweest, het allerwegen heerschende misnoegen te constateren.
Niemand heeft tot nog toe eene hand uitgestoken (om de geleden verliezen te
herstellen). De Keizer is ontmoedigd; het volk wordt ongeduldig en eischt openlijk,
dat hij abdiceren zal. De sympathien voor Uwe Maj. bekomen blijkbaar telkens
grooter omvang en breiden zich uit over de geheele Monarchie.’
De correspondent zegt van de hier bij Maximiliaan onderstelde gevoelens en
berekeningen: ‘Niemand zou gedacht hebben, dat hij omging met het plan om, bij
zijne eventuële terugkomst van den mexicaanschen Argonautentogt, zijne vrije uren
te besteden aan het onttroonen van zijnen broeder, Keizer Frans Joseph. De mannen
der officiële sentimentaliteits-politiek zullen moeite hebben om van dit document
eene aannemelijke verklaring te geven.’

[19 september 1867
Van den Rijn (LXII)]
19 september 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
221.

Van den Rijn, 17 September.
Het nummer der Kölnische-Zeitung van 30 Julij, dat in beslag was genomen wegens
het gispen van eenige door de Regering in de nieuwe provincien toegepaste
maatregelen, is dezer dagen vrijgegeven.
- In eene beschouwing over de dusgenaamde privaat-docenten aan de duitsche
en inzonderheid aan de pruissische hoogescholen klaagt de Kölnische-Zeitung, dat
het gouvernement te weinig voor die geleerden doet; hen vaak eerst op te
gevorderden leeftijd tot eigenlijk gezegde hoogleeraren aanstelt, en hen daarna die
betrekking veel te lang laat vervullen. De Kölnische-Zeitung wijst op Nederland,
waar elk hoogleeraar, die den ouderdom van 70 jaren bereikt heeft, op eervolle
wijze wordt gepensioneerd. Soortgelijke bepaling behoorde ook in Pruissen te
bestaan, en zelfs zou de 70jarige leeftijd, in het belang der academische lessen,
nog met vijf of tien jaar verminderd moeten worden. Voor het overige is de
Kölnische-Zeitung met de instelling van het corps privaat-docenten zeer ingenomen,
en schrijft zij aan den ijver dier mannen voor een niet gering gedeelte
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de superioriteit van het hooger-onderwijs in Duitschland toe. ‘Wie zich van het nut
der privaat-docenten overtuigen wil (schrijft zij), behoeft zich slechts naar landen te
begeven, waar zij niet bestaan. Men vergelijke, bij voorbeeld, den staat van
troostelooze stagnatie, waarin de hoogescholen in Engeland en Holland verkeeren,
met het frissche intellectuële leven aan de zoo veel kleinere en onbemiddelder
universiteiten van Zwitserland, - waar de instelling der privaat-docenten sedert lang
van het naburige en aanverwante Duitschland overgenomen is, - en ook de
eigenzinnigste tegenstander zal van zijne antipathie genezen worden.’
- Te Kassel heeft eene bijeenkomst plaats gehad van bierbrouwers, hoofdzakelijk
uit Noord-Duitschland, om te overleggen, wat zou kunnen gedaan worden tegen de
voorgenomen verandering in de belasting op de brouwerijen. Men besloot tot het
schrijven eener memorie, die, zoo mogelijk door al de betrokkenen op het gebied
van het Tolverbond geteekend, aan de Regering zou worden aangeboden.
- Men schrijft uit Frankfort: ‘H.M. Koningin Augusta heeft aan de Frankforter
Dombouw-Vereeniging (opgerigt na den brand, die onlangs plaats had) eene som
van 1000 fl. doen toekomen, en den stadspastoor Thissen verzocht, haar als lid dier
Vereeniging te doen inschrijven.
- Volgens een berigt in de Kreuz-Zeitung, zou het voornemen bestaan, voor de
provincie Nassau een afzonderlijke consistorie, of kerkelijk-overheidscollegie, te
benoemen. - In overeenstemming met vroegere hertogelijke besluiten, is het den
onderwijzers in de genoemde provincie verboden geworden, zich eene jagt-acte
aanteschaffen, of zelfs deeltenemen aan eene jagt. Ook verzoeken om bijzondere
vergunning, in het belang der gezondheid, zullen afgewezen worden, ‘daar
onderwijzers wel op andere wijze, zonder nadeelige gevolgen voor hun beroep, de
noodige gelegenheden tot ligchaamsoefening vinden kunnen.’ De Mainzer-Zeitung
vraagt, waarom zoo in het bijzonder de nassausche onderwijzers worden uitgesloten
van een genoegen, hetwelk overal elders, en voor ieder zonder onderscheid, tegen
betaling der wettelijke belasting, te verkrijgen is? ‘Het staat een ander (aldus spreekt
zij) evenmin vrij, als eenen onderwijzer, zijn beroep te verwaarloozen, en wij zoeken
tevergeefs naar de oorzaak, die de Regering beweegt, zoo school-

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

429
meesterlijk omtegaan met schoolmeesters. Wij hadden gehoopt, dat zulke zotternijen
zouden verdwenen zijn, tegelijk met het régime, waaraan zij haar aanzijn te wijten
hebben.’
- In het regeringsdistrict Trier wordt zeer veel werk gemaakt van het planten van
boomen langs de groote wegen. In het vorige jaar zijn 19,000 boomen geplant,
waarvan twee derde gedeelten uit vruchtboomen bestaan.

[20 september 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
20 september 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Twee dubbele velletjes postpapier, tot
bovenaan blz. 7 beschreven. (M.M.)
kritiken: er stond eerst kritieken maar de e is doorgehaald.
dien gouden snuifdoos: toespeling op een novelle van Johan Gram, gepubliceerd
in het maandblad Nederland, april 1867.
Uw stuk over Aurora: Huets beoordeling in de Gids, januari 1865, waardoor de
z.g. Gidskrisis ontstond welke uitliep op zijn aftreden en dat van Potgieter.
r

Keulen 20 Sept 1867
Waarde Heer Huet, Zooeven ontving ik de f25, waarvoor ik U dank zeg, maar tot
myn verdriet meen ik uit uwen brief te moeten opmaken, dat ge den mynen na myn
terugkomst uit Gent niet ontvangen hebt? Is dat zoo? Ik kan uit eenige uwer
gezegden niet opmaken, of ze een weerslag zyn op myn schryven vóór of na 't
r

Congres. Hierby komt dat ik, na Gent, een brief aan D te Winkel heb geschreven,
en ook daarop geen antwoord. Zou ik te W. te Bloemendaal, en Huet te Leiden
r

geadresseerd hebben? Draagt ge kennis van myn briefje aan Prof Vreede en zyn
antwoord?
Ik was, moet ge weten, verdrietig, dat ik niets van U hoorde. Myn brief moet
gedateerd zyn geweest 26 of 27 Augustus.Wat de Vlaamsche beweging aangaat, ik weet nog niet, of ik er volkomen
sympathie mee voelen zal. Als dat niet komt, ben ik niets waard. En als 't wel komt,
geloof ik hen te kunnen helpen, mits ik my bewegen kan, en een beetje verlost
worde van de banden die my knellen. Ik was over de zaak in correspondentie
getreden, en wachtte of men 't de moeite waard zou rekenen my een voorslag te
doen. Vol spanning (want als altyd stond het slagen in verband met het doen
terugkomen myner vrouw) zag ik iets te gemoet. Ik telde de
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uren. Daar kwam een brief, allervriendelykst en beleefd, maar inhoudende dat myn
hoofdpersoon den volgenden dag naar Parys ging, om op z'n gemak de
tentoonstelling te zien. Dat werkte als een douche. En veel tyd heb ik niet om te
wachten. Ik voel me inwendig op.
Dat is nu een dag of 10 geleden. Daar er haast is om myne vrouw te verlossen,
bedacht ik, na allerlei verzinsels, iets anders. (Myn toestand is moeielyker dan
iemand weten kan, en als 't niet zoo treurig was, zou 't komiek wezen, maar de
uitlegging verveelt me. Op al de ‘ik zou 's’ heb ik helaas een antwoord, waarop de
erkenning moet volgen dat men in myn geval ook niet zouwen zou.)
Goed, toen nam ik my voor, als 't mogelyk was, een drama te schryven, en
daarmeê naar Holland te gaan. Dan, eerst my 14 d (of 3 weken, ik weet niet regt)
laten gevangen zetten, en vervolgens overal rond tereizen met myn drama, tot ik
geld genoeg hebben zou voor de overkomst van myn gezin. (Sedert drie weken
heb ik geen brief, ik beef van angst.)
Nu, dat drama is - hoe zal ik zeggen? - half af. Neen, want het bevalt me niet, en
misschien verscheur ik 't weer, en dan is er niets af. Ik kan waarlyk niets maken. 't
Is gedwongen, en ik voel me hansworstig by 't verzinnen. Daar waar ik op een
stokpaardje kom, gaat het beter, en ik heb byv. 2, 3, bladzyden, die, ook al komt er
van 't heele stuk niets, meer waard zyn dan 't heele stuk zonder die bladz. wezen
zou. Maar met 3 bladzyden kan ik geen geld verdienen. Dus moet de rest er by
geknoeid worden. 't Is misselyk.En gy? Eene novelle? Hoor eens, 't is of ik hoor, dat een anatoom zich bezighoudt
met koekbakken. O, als ik (indien ik, zegt ge altyd, moet dat? 't is me zoo breed,)
te beschikken had over Uwen geest, zou ik hem ander werk te doen geven. Aan
hen die ooit U zouden meenen te treffen met het afgezaagde ‘la critique est aisée,
&c zal ik eens voor al een antwoord geven... in m'n drama. Ja, ik zal 't wel in m'n
drama kunnen inknoeien. iets als:
De kunst is zwaarder dan kritiek? Eilieve...
Kritiek is kunst, en niet de ligste!
Ik lees op 't Neerlandsch kunstgebied nooit iets kunstiger dan uw kritiken. (Gooit
ge die e weg voortaan?) In godsnaam, een novelle! Een novelle met knoop,
schildering, spanning, oom uit Amerika en slot. Ha! Ik - nu onder den indruk van
m'n dramageknoei, - voel iets
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als viezigheid van 't maken. En toch is er iets goeds in, dat men van tyd tot tyd een
kleine aêr ontdekt, die wat beters levert dan de knollen, waarvoor men uitging. O,
o, als ik nu eens wachten kon met dat drama! Zie, ik zou een manier weten om aan
Holland een toneel te geven! Dan verzocht ik U om eens, zonder genade,
Shakespere, Göthe, en Schiller te behandelen. Dat werk van U zou ik bestuderen,
en daarna neem ik aan wat goeds te leveren.
En is 't niet ellendig, dat ik, die nu over die drie heeren niet zoo gunstig denk, om
wát te kunnen leveren, me inspireer met hun niet geacht voorbeeld? Ik schryf
flauwigheden (om te vullen!) die ik tracht te verschoonen met: “dat deed Sh. en
Schiller ook!” Juist iets tegen myn gemoed. Ik zou er niet groots op wezen, als men
zei: precies Göthe,’ waarachtig niet. Het spreekt vanzelf, dat ik enkele ‘morceaux’
van die drie schryvers uitzonder. Maar 't geheel? Ik heb te Gent veel over U gesproken. Men heeft my beloofd, uw Ondergang van
t. Cate's schepping te ontbieden. Myn nummer van de ‘Nederland’ ben ik daar kwyt
geraakt.Dat de Vlamingers geen hulp van Holland zullen krygen, heb ik hun gezegd. In
die heele zaak is ellende te voorzien. Het winnen van hun tegenwoordigen stryd,
zou 't sein wezen van een nieuwen. Toch blyven ze er by, dat ze van Belgie af willen,
en ik voorspel dat Belgie in tweën (of drieën) zal vallen, al winnen dan ook de
Vlamingen niet by 't ruilen van Brussel voor Den Haag. Ze zyn koppig, of standvastig,
en meenen de Hollanders te zullen bekeeren tot... ja, tot wat? Naïf zyn ze, die goeie
verschoppelingen.Wilt ge my eens zeggen, wat de klemtoon is op alibi? Ik meen álibí, of alibí Hoe Schiller & Göthe, ja, Shakespere ook - omspringt met de prosodie, mogen
zy by onzen lieven heer verantwoorden. Maar men slikt alles van die heeren. ‘'t zal
wel goed zyn’, zegt men, ‘Göthe doet het zoo.’
‘Een kind liep te bedélen langs de straat,
En zocht schadúw ondér appélboomén,
Huilénd, kryténd, roepénd: o myn moedér &c
Dat gaat op voor Duitsche en Engelsche ooren!
Nu, de franschen zyn er ook niet fyn in!
Je chAnte cE hérOs qui rEgna sUr &c Ik kan een verzameling leveren uit Schillers Wallenstein, die curieus is. -
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Dat de Gids u teruggeroepen heeft doet my zeer veel genoegen. 't hinderde my U
naast dien gouden snuifdoos te zien. Ik heb hem gesproken, dat heet den schryver
van dat stuk. 't Schynt een goeie jongen te zyn, maar hy riekt naar de kamer, waar
hy stenograaf is. Heel fatsoenlyk, en (als ook byv. de heeren van den Spectator)
altyd à la piste van een ‘sujet’. Gut, daar heb ik een sujet! Een zoekende
novellenschryver! Verklap me niet, en steel me 't niet voor den neus weg. In dit
prachtig drama (hooge politiek, hm hm!) past het niet. maar ik zal 't bewaren voor
een volgend.Denkt ge, als ik 't ding klaar kryg, dat ik er meê zou kunnen reizen? En geld
verdienen? Ik heb wel f1500 noodig. 't Is niet voor de reis alleen, maar ik moet me
ook wat kunnen inrigten, na hunne komst. Maar er is een bezwaar. Alles wat ik kan
laten drukken zal ik niet kunnen vóórlezen zonder interruptie. Och, 't is zoo moeielyk.
Wat moet het heerlyk zyn, niets te schryven dan juist wat men te zeggen heeft!
Bellettrie is 't eenig terrein waarop gy en de Gidsmannen elkander zonder botsing
ontmoeten kunt? Och, dat geldt niet. Uw stuk over Aurora was ook bellettristisch.
Gy zult U niet kunnen effaceren, zoomin in novellen als in kritiek. Al wat van den
notenboom komt, riekt naar noten.Wat ge my van den heer Potgieter zegt, doet my schrikken, en ik breng het in
verband met den langen tyd dien ik zonder tyding ben van Milaan.
Myn drama moet spoedig af - in godsnaam dan maar telle quelle - 't is ligt: ‘mooi’.
Wat 'n plaag om aardig te moeten wezen in zoo'n ding. Een koninkryk voor 'n
geestigheid - of 'n platitude, die voor repoussoir moet dienen. bah! Ik ga proberen
te werken.
Wees met uwe vrouw hartelyk gegroet, en schryf me of ge myn brief na Gent
ontvangen hebt? Er komt in voor: ‘dat ik te Winkel zoo'n lief mensch vind.’ Hartelyk
gegroet
Uw liefhebbende
Douwes Dekker
toe, antwoord me.
Als ik myn vrouw kon laten komen, en ik was niet terstond ingerigt voor de
kinderen, dan durf ik u voor een dag of wat één op uw dak sturen. Het zyn lieve
goede kinderen. Maar helaas ik ben zoo ver niet.

[23 september 1867
Van den Rijn (LXIII)]
23 september 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
224.
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Van den Rijn, 20 September.
De Koning van Pruissen is bij zijne aankomst te Frankfort begroet geworden door
den Groothertog van Hessen. De twee Souvereinen hebben zich te zamen naar
Darmstadt begeven. Men onderstelt, dat de Koning een bezoek zal gaan brengen
aan den Prins en de Prinses van Wales, te Wiesbaden.
- Men schrijft uit het Vorstendom Pyrmont: ‘Bij de behandeling van het aan de
orde van den dag gestelde tractaat met Pruissen was een talrijk publiek vereenigd
op de tribune der Tweede Kamer. Het moest echter weldra teleurgesteld vertrekken.
De Landdag besloot namelijk, die zaak vier weken uittestellen. Als grond daarvan
werd opgegeven, dat men nog niet behoorlijk was ingelicht omtrent de wenschen
der kiezers. Ten einde dit voorwendsel te beoordeelen, wete men, dat het tractaat
letterlijk overeenstemt met de reeds in Junij gepubliceerde hoofdbepalingen, en dat
de kiezers dus in ruime mate in de gelegenheid geweest zijn, hunne meening kenbaar
te maken.’ Eenige tot den landelijken stand behoorende Afgevaardigden schijnen
het invoeren van eenige gunstige bepalingen op het particulier gebruik van hout uit
domeinbosschen tot voorwaarde hunner toestemming gesteld te hebben.

[24 september 1867
Van den Rijn (LXIV)]
24 september 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
225.

Van den Rijn, 21 September.
Een te Trier uitkomend blad behelst de volgende mededeeling uit Innsprück: ‘Het
is eene bekende zaak, dat Tyrol in alle rigtingen doorkruist wordt door pruissische
officieren in burgerkleeding, die ronduit verklaren, dat zij in dienst reizen. Zij
corrigeren situatiekaarten, en houden zich bezig met het opnemen van alle
bijzonderheden van het terrein en met het noteren van al hetgeen uit een militair
oogpunt belangrijk wezen kan. Zij worden gewoonlijk begeleid of gevolgd door een
politieken zendeling, die den landlieden diets maakt, dat zij binnen een jaar, niet
Pruissisch, maar Beijersch zullen worden. Beschouwingen over de te zware, en met
de onvruchtbaarheid van den bodem niet in evenredigheid staande lasten, moeten
gewoonlijk dienen tot inleiding van het gesprek. En die heeren schij-
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nen nog zuidelijker insgelijks zaken te verrigten te hebben; zij gaan naar Verona,
naar Venetie, misschien naar Florence.’ - De regeringsgezinde Rijnsche bladen
noemen die berigten bespottelijke fabels, welke geene aandacht zouden verdienen,
indien niet onschuldige reizigers vaak de slagtoffers werden van zulke verzinselen.
Als voorbeeld wordt aangevoerd, dat onlangs een aanzienlijk industrieel uit
Rijnpruissen, met zijnen 21jarigen zoon, in Tyrol is aangehouden, omdat hij eene
schets nam van het landschap tusschen Weyer en Vorderberg, aan de romantische
oevers van den Inn. Een gensdarme (aldus verhaalt men) begon met het teekenen
te verbieden, en vroeg de passen. Dewijl alleen de vader van een pas voorzien was,
werd de zoon in hechtenis genomen. Toen daarop de vader den dienaar van het
geregt een gulden aanbood om hem te bewegen tot inschikkelijkheid, nam men ook
hem in arrest, ‘wegens poging tot omkooping van een beambte.’ Later werd erkend,
dat de zoon geen pas behoefde; hij werd alzoo losgelaten zonder verdere straf,
doch de vader werd beboet voor zijne misdadige poging tot omkooping. Men zegt,
dat aangifte van dit voorval aan de pruissische Regering is gedaan.
- De Courrier du Bas-Rhin spreekt van plannen tot versterking van Straatsburg
aan de Rijn-zijde. Frankrijk, zegt dat blad, heeft daarbij het oog gerigt op de groote
beteekenis der linie van het riviertje Suffelbach, dat in vele oorlogen eene voorname
rol gespeeld heeft. Men zou van plan zijn, vier groote gedetacheerde forten
opterigten, waardoor in de onmiddelijke nabijheid van Straatsburg een groot
verschanst kamp zou ontstaan, gedekt, aan den eenen kant door den Rijn, aan de
andere zijde door de vier forten. Men zegt, dat Keizer Napoleon onlangs het terrein
persoonlijk in oogenschouw heeft genomen.
- Volgens de Kreuz-Zeitung, bestaat het vooruitzigt, dat voor geheel
Noord-Duitschland de uniformport van ééne Silbergrosche (6 centen nederl.) zal
worden ingevoerd.
- Onlangs bevatte de Kölnische-Zeitung een berigt uit N.-America, waarin de
verpleging en behandeling van duitsche landverhuizers, aan boord van het door
een Antwerpsch handelshuis bevrachte schip Giuseppe Baccarcich, werd voorgesteld
als strijdig met alle gevoelens van billijkheid en menschlievendheid. Vele der
passagiers, vooral kinderen, zouden de slagtoffers geworden zijn van de
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gebrekkige uitrusting van dat vaartuig. Naar aanleiding van bemoeijingen van den
duitschen consul te Nieuw-York, heeft men verklaringen ter verspreiding in al de
europesche dagbladen doen opmaken, met het doel om tegen de Antwerpsche
transport-agentschappen te waarschuwen en, in stede daarvan, in het bijzonder de
kantoren te Hamburg aanteprijzen. De genoemde courant deelt alsnu mede, dat de
Belgische Regering last heeft gegeven, de bedoelde zaak ten strengste te
onderzoeken. De commissie van toezigt over de emigranten, onder voorzitterschap
van den gouverneur der provincie Antwerpen, is uitgenoodigd, te dezer zake rapport
uittebrengen. Ook den belgischen gezant te Nieuw-York is een onderzoek
opgedragen. Reeds schijnt het belgische gouvernement, door een berigt in den
Brusselschen Moniteur, getracht te hebben, de commissie van toezigt te verdedigen.
Men verwacht nadere berigten daaromtrent uit Nieuw-York. De Keulsche courant
besluit hare beschouwing over deze zaak met de woorden: ‘Een naauwkeurig
onderzoek en het straffen der schuldigen zijn in het belang der belgische Regering.
Indien de belgische wet niet toereikt, moeten andere waarborgen in het leven
geroepen worden.’
- In de jongste zitting van den Keulschen gemeenteraad heeft de burgemeester
medegedeeld, dat de Regering te Berlijn vergunning verleend had tot het uitschrijven
der leening van 700,000 th., welke noodig zullen zijn om Keulen van de
geprojecteerde waterleiding te voorzien. De heer John Moore zal met de uitvoering
belast wezen. De Kölnische-Zeitung wijst op het hooge belang dezer zaak, die,
volgens haar, reeds sedert zeven jaren in besprek geweest is en aan wier
totstandbrenging de stad zeer groote behoefte heeft.

[26 september 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
26 september 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel en enkel velletje postpapier, tot
en met blz. 5 beschreven, en als vouwbrief verzonden.
Lazzarone: bedelaar, speciaal in Napels.
Keulen 26 September.
Waarde Heer Huet,
r

De zaak met Prof Vreede moet voor my uit zyn, en dat is ze ook, wyl ik hem na
het voorgevallene geschreven heb in een niet vyandigen toon, iets als:
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Hooggeleerde Heer!
Uit het voorgevallene in Crombrugghe's Genootschap heb ik bemerkt dat Ge my
volstrekt niet kent. Niet in het buitenland tast ik de ellendelingen aan die Nederland
bederven, dat doe ik in het Land, in de hoofdstad, liefst in 't paleis des Konings,
zooals Gy, des verkiezende zult kunnen naslaan op blz... myner Ideen. (waar ik
vertel van 't Amsterd. Congres.)
Daar ik hoogachting voel voor de cordaatheid van uw karakter dat niet meegaat
met het stroompje van den tyd, wenschte ik by u bekend te zyn, en daarom ben ik
zoo vry U hierby een Ex. van myn ‘Een en ander’ aantebieden, waaruit ge zult
kunnen ontwaren...’
Ik weet niet verder. Zeker, iets als: dat ik minstens zoo vaderlandslievend ben als
mooipraters. Ik heb kopy van 't briefje, maar kan 't nu niet vinden. Ik ben verhuisd,
en myn beetje papieren ligt in de war. Nu, op dien brief heeft Vreede beleefd
geantwoord. Hy bedankt me voor de ‘hupsche behandeling der zaak.’ Dat bedanken
komt voort uit wanbegrip. Hy, en velen meenden dat ik nu eens regt dien ouden
Vreede zou kastyden. Welnu,, ik had schik in den man. Bovendien was hy, op meer
dan een manier, zoo in de war dat er iets oneerlyks in lag, hem hard te vallen. En
- in Crombrugghe's Genootschap heeft hy genoeg gehad, - meer dan ik wilde! Ja
zelfs, ik had hem gaarne geheel gespaard, en verzocht (vóór anderen Vreede's
vergissing bemerkende, daar ik wist dat velen zich obstineren in my niets dan den
r

Indischen opposant te zien) Prof de Vries hem te waarschuwen. Maar hy wilde niet
luisteren. De zaak tusschen Vreede & my is uit.Maar, ik ben geheel met u eens, dat het zonderling schynt dat ‘de pers’ die niet
weten kan van myn tegenzin om munt te slaan uit zoo ordinair metaal, en die zich
ook aan myn tegenzin niet storen zou, zoo algemeen gezwegen heeft. (In Belgie is
er nog al over geschreven.) Ik zeg dat het zonderling schynt, want indedaad is dat
zwygen slechts eene voortzetting van de algemeene taktiek om my te ignoreren.
De haat der ‘liberalen’ tegen Vreede was niet sterk genoeg om den weerzin tegen
't noemen van myn naam te overwinnen. De heer Salvador, wien ik verzocht my op
de hoogte te houden van de zaak, zond my, behalve t Handelsblad, een nummer
van de ASMODEE. (dáárin schynt myn naam geen tache te maken) die een stuk
overneemt uit een courantje van Dendermonde. Behalve de
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ophemeling van myn speech (die min was, et pour cause!) moet ik zeggen dat die
Dendermonder vry wel de waarheid vertelt. Ik wil niet gaarne Uw naam op 't kruisband
van een Asmodee zetten, anders zond ik U 't ding. Gedoogt uw fatsoen het te
bestellen? 't Is No 37. Maar 't zal de moeite niet waard zyn, vind ik.
Ik zou om u niet lastig te vallen, U heden niet geschreven hebben, ware 't niet om
U te verzoeken myn adres op de couranten te doen veranderen in Breite Strasse
123. De menschen waarby ik woonde, verhuisden, en ik moest mee. Twee dagen
ben ik zonder kamer geweest, waar ik zitten kon en liep Keulen door. Toch was ik
gelukkig, daar ik een brief van myn vrouw had. Zij tobt, sukkelt en lydt - maar ze
leeft nog. Zal myn drama nog afkomen by tyds - en zal 't voorleesbaar zyn by tyds?
Dat weet ik niet!
Gy hebt, zooals myn moeder 't noemde een kluitje boter in myn pap gedaan, door
Uw zeggen, dat niet alles first rate hoefde te zyn. Eigenlyk had ik 't ook wel kunnen
weten, maar òf ik heb geen stemming, en dan ben ik voor 't ordinairste onbekwaam,
òf ik voel me zóó verwaand dat ik walg van 't ordinaire werk van gister. En dan ruist
me in 't oor uw (zeer gepasten) eisch van ‘betrekkelyke volmaaktheid.’ O, als 't niet
moest, schreef ik geen drama!
Maar een erg bezwaar is me, het voordragen voor een betalend publiek. Ik kan
't niet zóó flauw maken dat ik geen rumoer verwacht. Dan policie, verbod, geen
nieuwe voorlezing, geen geld, en myn vrouw niet terug! - Neen, ik moet haar terug
hebben. Haar klimaat ben ik. Dit zou tòch zoo wezen, al ware 't in Italie warm en
mild, doch dit is zoo niet De huizen zijn kil. t Is er slecht leven, als men noch reizend
Engelsman, noch Lazzarone is. Zij souffreert er. Ik een uitstapje maken? Ik iets
doen voor genoegen? Voor myn hart? Ogod, hoe bitter schertst gy! Sedert myn
vertrek van Lebak was er nooit sprake van, dat ik iets zou doen dan met verdriet.
Meent ge dan dat ik onwaarheid zeide en zeg, als ik betuig zooveel te lyden? Een
schryversfrase? Neen, t is zoo. Zelfs wat me zou aangerekend worden voor genot,
is my smart.
Hoe dit zy, ik moet myn vrouw en kinderen terug hebben. De oorzaken waardoor
ze my ontrukt zyn, vallen in 't zonderlinge, en zouden niet begrepen worden, dan
wanneer ik er een lang boek over schreef, wat me zeer zou doen.
Wilt ge my, by gelegenheid, eens zeggen, wat in den Statenbybel
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beduidt: cursief? en wat een parenthesis? Cursief zal wel zyn: aanvulling ter
verduidelyking van den tekst, maar wat is dan een parenthesis? Een niet-canonike
passage? En ook die beteekenis van 't cursief gedrukt, klopt niet, want dan moest
er méér cursief zyn.Ik ben benieuwd naar uw novelle, maar vrees, vrees. Ja, ik vrees voor u als voor
myzelf. Ik betwyfel dat ge kunsten maken kunt. Myn drama? O, dat is wat anders.
- hooge politiek! tirades over den geest der eeuw. Ik hoef geen fabel te verzinnen.
En wat er voor fabel in is (weinig) is nog van een ander. Ik zal 't eerlyk zeggen.
Zoudt ge al terug zyn van 't spotfeest met Vondel? Die arme man! Ik zie hem
zitten in de bank van leening, op dien vuilen burgwal. En nu een standbeeld! Nu ja,
de opmerking is oud, maar ze blyft even verdrietig, als toen ze nieuw was. Ik moet
echter bekennen dat ik Vondel niet genoeg ken om erg te treuren. Ik zou er gaarne
eens een tydje aan wyden, om hem goed te lezen: Zou 't my gaan als met Schiller
en Göthe, met Göthe vooral? Ik stel Göthe zóó weinig hoog, dat ik 't byna niet durf
zeggen. Maar als ik loisir had, hem uitvoerig te behandelen, zou ik 't durven. Want
dan maak ik my sterk myn oordeel zóó te motiveren, dat men 't altans niet absurd
vindt. Grappig is 't, hoe de Duitschers, behoefte hebbende aan vergoden, hunne
beide halfgoden den hemel hebben ingejaagd. Onlangs las ik in een politiek artikel
eene aanhaling uit den Wallenstein:
‘Gy komt... maar gy komt wat laat.’
Wat 'n diepte, niet waar? En wat is 't makkelyk schryven, niet waar, als men
gelezen wordt door een volk dat zoo'n regel tot een Sentenz verheft. En ik vind
dagelyks nog zotter aanhalingen uit de ‘onsterfelyke werken’ van den dichter: αυτος
ἐφὰ. Ik wou dat het vleesch en de kamers hier zoo goedkoop waren als de roem.
Ondankbaar ben ik! Want zie, in de Asmodee vind ik zekeren Multafero, die over
‘godsdienstery’ spreekt. t Is waar hy zegt er niet by: ‘zooals de onsterfelyke Multatuli
't noemt.’ Doch dat raadt de geneigde lezer.
Wees met uwe vrouw (die de menschen komiek vindt) hartelyk gegroet van
Uw liefhebbenden
Douwes Dekker
't Is hier al zoo koud, dat ik moeite heb om te schryven. Om dat te verbeteren
moet ik eerst beweging nemen, en op straat zie ik allerlei dat me myn jamben bederft.
t is tobben. Als ik weêrkom leer ik een
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ambacht. En ik zou 't nog doen, als ik daarmee myn gezin kon terugwinnen.

[28 september 1867
Van den Rijn (LXV)]
28 september 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
229.

Van den Rijn, 26 September.
De Berlijnsche correspondenten der Kölnische-Zeitung laten, van hun
nationaal-liberaal standpunt, zich zeer gunstig uit over den loop, welken de debatten
over het adres van antwoord in den noordduitschen Rijksdag genomen hebben. [In
een telegram is gemeld, dat het adres aangenomen is met 157 tegen 58 stemmen.]
Daar evenwel de voorname grond van hunne tevredenheid blijkbaar deze is, dat
de discussie niet langer dan één dag heeft geduurd, en de geheele zaak alzoo ten
spoedigste is afgedaan geworden, bevestigen hunne mededeelingen tevens het
reeds vroeger geopperde vermoeden, dat de meerderheid in den Rijksdag ditmaal
slechts half onwillig overgegaan is tot het aanbieden van een adres. - Aan hetgeen
door graaf Bismarck, in de loop der beraadslagingen, over Luxemburg gezegd is,
hecht men in zeker opzigt eene meer dan louter historische beteekenis. Na het
uiteenspatten van het voormalige Duitsch-Verbond, beweerde namelijk de
Bonds-kanselier, was het regt van Pruissen om in de vesting Luxemburg garnizoen
te houden, twijfelachtig geworden, en om dat regt op een vasten grond te doen
rusten, zou met den Koning-Groothertog eene nieuwe overeenkomst moeten gesloten
zijn. De Koning-Groothertog had evenwel te kennen gegeven, dat hij Luxemburg
niet langer door pruissische troepen bezet wenschte te zien; ‘en wij hadden even
weinig regt (ging graaf Bismarck voort) om in strijd met den wil des Souvereins te
Luxemburg garnizoen te houden, als wij het regt zouden hebben, dit te Rastadt te
doen tegen den wil van den Groothertog van Baden, of te Mainz, indien wij niet met
den Groothertog van Hessen een nieuw verdrag hadden aangegaan.’ Men leidt
daaruit af, dat, indien de Groothertog van Baden goedvond, Rastadt te doen bezetten
door pruissische troepen, daartegen, naar graaf Bismarcks meening, geen bezwaar
zou bestaan. - In den gemeenteraad van Berlijn, schrijft men van daar aan de
Kölnische-Zeitung, zal heden eene zaak
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behandeld worden, welke aanleiding tot groot misnoegen schijnt te geven. Er is
namelijk spraak van, de stedelijke belasting op de huurwaarden (Haus- und
Miethsteuer) met 100 pc. te verhoogen.
- Men schrijft uit Kassel: ‘Wij namen kennis van het besluit des ministers zur Lippe,
waaruit het ons bleek, dat de verwarring en de achteruitgang van ons regtswezen
nu ook nog vermeerderd zijn met de opheffing van een der grootste voorregten
onzer keurhessische justitie; de bevoegdheid namelijk der civile regtbanken om
over onwettige handelingen van beambten, indien particuliere belangen daardoor
geschaad worden, uitspraak te doen. Tevens begiftigt ons de nieuwe ministeriële
verordening met een contentieus-hof, een product van franschen bodem, 't welk zal
moeten trachten, zich hier te acclimatiseren. Op geen der voorstellen, door de
hessische notabelen gedaan, is derhalve acht geslagen. Men heeft behouden
hetgeen in de vorige maatregelen des ministers zoo algemeen was afgekeurd, en
heeft nieuwe krenkingen bij de oude gevoegd. De graaf Lippe schijnt zich gehaast
te hebben met het invoeren dezer zoo impopulaire veranderingen, die hij zekerlijk
noch door het noordduitsche Parlement, noch door eene commissie van notabelen
had kunnen doen aannemen.’
- Men verneemt uit Wiesbaden, dat het geschil met Hertog Adolf over de domeinen
definitief is geregeld. De Hertog behoudt de kasteelen Bibericht, Weilburg en Platte,
met de daarbij behoorende parken, de grieksche kapel, benevens de goederen
Hornau en Königstein, en zou bovendien eene schadeloosstelling ontvangen van
15 millioen fl.
- Volgens de badensche dagbladen, heerscht daar te lande bij voortduring zekere
spanning tusschen de hoogere geestelijkheid en de Regering, veroorzaakt door de
van den aartsbisschop van Freiburg uitgegane verordening, waarin hij den
aanstaanden geestelijken vermaant, zich niet te onderwerpen aan het door het
gouvernement voorgeschreven examen. De met de Regering in betrekking staande
Karlsruher-Zeitung zegt daarover: ‘Het spreekt van zelf, dat dit verbod geene wettige
kracht heeft, en alleen ten gevolge hebben kan, dat jonge lieden, die zich daaraan
onderwerpen, beroofd worden van uitzigt op plaatsing in eene kerkelijke bediening.
Wij betreuren het zeer, dat een hooggeplaatst geestelijke heeft kunnen besluiten,
eenen zoo nadeeligen invloed uitteoefenen op de toekomst van
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jonge lieden, die den geestelijken stand willen omhelzen, doch meenen, dat de pligt
der Regering eischt, hen ten volle intelichten omtrent het onwettige van des
aartsbisschops verlangen.’ Een Mainzer blad, dit mededeelende, laat daarop de
vraag volgen of dit den jongen lieden baten zal, daar zij toch waarschijnlijk weinig
kans op plaatsing hebben, indien zij, tegen den wil hunner geestelijke overheid, zich
aan het door de Regering gevorderde examen onderworpen hebben.

[2 oktober 1867
Brief van Tine aan Potgieter]
2 oktober 1867
Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Dubbel en enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Op de eerste blz. na de datum in potlood de toevoeging (1867) en terzijde de
aantekening: beantw. 12 Oct.
Milaan 2 October
Waarde Heer Potgieter,
Met innig leedwezen vernam ik van den heer Brodt uwe ernstige ongesteldheid
van harte hoop ik dat U in beterschap toeneme en weldra geheel gezond zult zijn,
bij ondervinding weet ik hoe smartelijk ziekte is, waarom ik dan ook geheel van
deelneming vervuld ben voor degenen die lijdt. Mogt ik spoedig goede tijding van
U krijgen, zou t' mij eene ware vreugde zijn.
Reeds eerder had ik U de ontvangst van de 100 fr: gemeld die U zoo goed zijt
geweest mij te zenden, ware niet dat ik U openhartig iets vragen wilde, en dat ik
aarzel is: dat ik vrees U mij van onkiesheid zult beschuldigen, ik raadpleegde
Mevrouw Omboni en zij verzekerde mij dat ik alles aan U zeggen kon.
U moet dan weten dat ik één maand achter uit ben in betaling van den Heer
st

LeComte, de 100 fr. mij geworden den 29 September moest ik geven voor de
maand Augustus nu zou mijn verzoek zijn om deze maand te ontvangen voor
September en October. ook heb ik nog 18 fr: schuld aan Mevr: Omboni van Eduard
zijn school enz. U weet niet wat het mij kost U dit te vragen U die zoo oneindig goed
en vriendelijk voor mij zijt, aan U heb ik te danken dat mijne gezondheid veel
verbeterd is en aan U zal ik te danken hebben, dat ik over eenige maanden weer
in staat zal zijn voor me zelve te zorgen. Op t' oogenblik ben ik vrij wel, maar ik moet
me zeer in acht
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nemen en vooral nu de kou begint, ik zou nog geen conditie durven aannemen want
de dokter heeft verzekerd ik niets wagen mag en als ik ziek werd zou t' misschien
eene ernstige keer kunnen nemen, ik moet nu dezen winter geheel voor mijne
gezondheid leven t' is om égoiste te worden! U kunt dus juist begrijpen hoe groot
mijn dankbaarheid is voor U in t' bijzonder en voor degenen die deel in mij nemen,
door Uwe en hunne hulp zal ik voor mijne kinderen gespaard worden die mij nog
zeer noodig hebben.
Waarde Heer Potgieter, veroordeel me niet, dat ik U zoo openhartig alles zeg,
maar ik voel dat U t' goed met me meent. en dat begrijpen zult in welk een moeijelijke
positie ik ben, bij menschen te zijn die t' zeer zeer noodig hebben en dat ik niet bij
ben in betaling, de heer en Mevr: LeComte zijn voor mij uiterst goed en voorkomend
ik ben hun grooten dank schuldig ieder beijvert zich mijn lot zoo dragelijk mogelijk
te maken, t' geen maakt dat ik me minder ongelukkig gevoel dan men veronderstellen
zou of liever mijn hart wordt daardoor zachter gestemd om aangename indrukken
op te nemen.
Eduard blijft bij Mevrouw Omboni Nonni zal voortgaan als pensionnaire bij Mevr:
LeComte te zijn, ik ben over de vorderingen van t' lieve kind uiterst te vreden. t' zou
jammer zijn haar niet voort te laten gaan waar zij begonnen is waarom ik besloten
ben een arrangement bij de famille LeComte te maken voor mijzelve, ik zal
hoogstwaarschijnlijk een kamer krijgen waar ik stoken kan en vrij zijn en toch mijn
Nonni bij me hebben. Zie dat alles kan ik door Uwe goedheid genieten, ik hoop zoo
doende mijne gezondheid geheel te herstellen en dan tegen het voorjaar eene
betrekking zien te krijgen, deze maanden neem ik waar menschen te zien die mij
goed willen, er is een pasteur évangelique de heer Paira die zeker moeite voor me
zal doen, om mij als directrice van een school te plaatsen wanneer ik er sterk genoeg
voor ben, want alle modestie apart, ik heb de renommée uiterst goed voor kinderen
te zijn, hier op school wordt niemand zoo goed gehoorzaamd als ik en niemand
straft noch knort minder dan ik maar ik weet het hart te treffen. of door eene
gemoedelijke reprimande of door te imposeren zonder woorden te gebruiken één
zekere blik doet menigmaal een goed effect.
Mevrouw Omboni heeft me verzekerd dat ik me de wintermaanden kon gebruiken
om mijne gezondheid te versterken, dat U haar beloofd hebt, mij daarin te
ondersteunen, daarom ben ik zoo open-

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

443
hartig om U alles te zeggen want als men achteruit in betaling is weet men niet waar
men eindigt. ik bid U waarde heer Potgieter duidt mij die vrijpostigheid niet ten kwade
en wees verzekerd dat het geld alleen voor t' doel gebruikt wordt waar t' voor gegeven
wordt, ik geef U mijn woord er op. Eduard kost mij nog veel in weerwil hij voor niets
woont, maar kleeren, school en andere behoeften loopen erg op. Ontvang mijnen
dank voor al Uwe goedheid en gelooft mij met achting en vriendschap.
E:H: Douwes Dekker

[3 oktober 1867
Van den Rijn (LXVI)]
3 oktober 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
233.
agnaten: vorstelijke bloedverwanten van vaderszijde.
gedepossedeerd: van hun bezit beroofd.

Van den Rijn, 1 October.
Een correspondent te Berlijn bestrijdt de door den Parijschen Temps geuite meening,
dat de berigten aangaande fransche krijgstoerustingen uitstrooisels zouden zijn van
het pruissische Kabinet, en beweert, dat de overtuigendste blijken van de waarheid
dier geruchten worden gevonden in engelsche, italiaansche en zelfs fransche
dagbladen. Zoo bevestigt, onder anderen, de Courrier du Bas-Rhin de vroeger
medegedeelde bijzonderheden omtrent het versterken van Straatsburg. Het front
dier stad zou (volgens het genoemde orgaan) door werken tusschen Illkirch en
Wanzenau gedekt worden; zijnde dit de linie, die in 1814 en 1815 door de
geallieerden bezet geweest is. De waarde van Straatsburg als vesting was in de
oogen van deskundigen zeer gezonken, en stond ver beneden de tegenwoordige
eischen der krijgswetenschap aangeteekend. Eene topografische brigade is belast
met het opnemen van een terrein, welks straal uit het vesting-middenpunt 6000
meters bedraagt, en de bewoners der stad zijn herinnerd aan de bepalingen van
het jaar 1807 omtrent de wijze, waarop zij zich ten aanzien dier militairen te gedragen
hebben. De Courrier verzekert, dat het plan bestaat om vier gedetacheerde forten
te bouwen, waardoor Straatsburg als het ware een versterkt kamp zou worden.
- De stemming in het Vorstendom Pyrmont houdt de aandacht van velen bezig.
De Kölnische-Zeitung zegt daaromtrent het volgende:
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‘Door de gebeurtenissen des vorigen jaars zijn wij slechts gedeeltelijk verlost van
het klein-Statendom. Wel zijn de belangrijkste takken van bestuur overgegaan op
Pruissen, doch de kleine Staten bestaan nog, al weet men dan niet regt, waartoe.
De wensch, om de Vorsten in het bezit te laten hunner duodecimo-souvereiniteit,
kan toch niet als eene geldige reden worden aangemerkt. Bijna algemeen verlangt
de bevolking eene volkomen vereeniging met Pruissen, vooral, daar de thans
voorgewende handhaving der onafhankelijkheid slechts schijn is. Het blijkt evenwel,
dat Pruissen op dit oogenblik geen lust heeft, nog meer spijs tot zich te nemen. Het
voorstel van den Vorst van Waldeck en Pyrmont, om zijn land aan Pruissen aftestaan,
is van de hand gewezen (misschien om de daaraan geknoopte voorwaarden), en
slechts eene soort van accessie-tractaat is van dat aanbod het gevolg geweest;
welk tractaat nu door den Landdag van het Vorstendom moet worden goedgekeurd.
Dit heeft die vergadering echter geweigerd, of althans vier weken uitgesteld, onder
voorgeven, dat een tijdperk van acht dagen te kort was om over eene zoo belangrijke
zaak een oordeel te vellen. Men verlangt namelijk volledige annexatie, en mistrouwt
den als waldecksch minister fungerenden heer Stockhausen, vooral ten aanzien
der domeinen-kwestie. Men beweert, dat een geheim artikel bestaat, volgens hetwelk
de Vorst zich bereid verklaart, ten allen tijde, op verlangen van Pruissen, zijn land
aan die mogendheid aftestaan; waartegen hem het geheele domaniale vermogen,
benevens vrijdom van belastingen, zou verzekerd zijn. Ook verhaalt men, dat de
oogenblikkelijke inlijving schipbreuk heeft geleden op de tegenwerking der agnaten,
die wel toestemden in de annexatie, doch onder beding van zekere voordeelen voor
hen zelven. Om daarin niet te bewilligen, vond men den uitweg der voorloopige
accessie, tegen welke door de agnaten geprotesteerd is.’ - Op eene andere plaats
maakt de Kölnische-Zeitung de opmerking, dat de Regering eene te groote neiging
tot grootmoedigheid aan den dag legt ten aanzien van de gedepossedeerde Vorsten.
‘Men weet (aldus drukt zij zich uit), hoe in het vorige jaar de Hertog van
Coburg-Gotha, voor onbekende verdiensten, uitgestrekte wouden ten geschenke
heeft bekomen, en de voorbeelden van soortgelijke mildheid zijn talrijk. Men heeft
den gewezen Vorsten van Nassau, Keurhessen en Hannover enorme geldsommen
aangeboden, en de moeijelijke kwestie
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der domeinen ten hunnen voordeele beslist, zonder te bedenken, dat zij, geene
Souvereinen meer zijnde, voortaan geene representatiekosten behoeven te maken,
en zij het hun geschonken geld wel eens ten nadeele van Pruissen zouden kunnen
aanwenden.’
- Te Frankfort zijn dezer dagen een groot aantal aanzienlijke personen vereenigd
geweest, naar aanleiding der te Rumpenheim plaats gehad hebbende
ter-aarde-bestelling van den te Kopenhagen overleden Landgraaf Wilhelm, die met
vele Vorstenhuizen verwant was. Men merkte de aanwezigheid op van Koning
George van Griekenland, van de Prinses van Wales, van de Grootvorstin van
Rusland Maria (Dagmar), van de Hertogin van Nassau, van den Groothertog van
Mecklenburg-Strelitz, van den Hertog van Cambridge, van den baron van
Blixen-Finecke (schoonzoon des overledenen) en anderen. Ook Prins Oscar van
Zweden bevindt zich te Frankfort, en onderhandelt met den gewezen Keurvorst van
Hessen over het overnemen van het door dezen gehuurde maar niet betrokken huis
van den heer Anselm von Rothschild, in de Mainzerstrasse.
- Men schrijft uit Coblenz: ‘Nadat de H. Vader, in eene consistorie-vergadering,
r

onzen wij-bisschop d . Eberhard tot bisschop van Trier heeft gepreconiseerd, zal,
naar wij vernemen, de intronisatie van den hoogwaardigen benoemde in het laatst
van October te Trier plaats vinden.’
- Zekere te Mexico overleden en te St. Goar geboren heer Napp heeft, bij
testament, eene som van 10,000 th. aan zijne vaderstad vermaakt, onder bepaling,
dat de helft dier som moet worden aangewend tot verbetering van het onderwijs.
- Heden neemt in het voormalige Keurvorstendom Hessen en in het Nassausche
de pruissische regering regtstreeks een aanvang. Het civiel-commissariaat te Kassel,
te Wiesbaden en ook te Frankfort is opgeheven. De zetels van het bestuur zijn
gevestigd als volgt: van de provincie Nederhessen, te Kassel; van Oberhessen, te
Marburg; van Fulda, te Fulda; van Hanau, te Hanau; van het graafschap
Schaumburg, te Rinteln; van de heerlijkheid Schmalkalden, te Schmalkalden. Voorts
zullen te Kassel gevestigd zijn: het opper-financiecollegie, de directie der belastingen,
de houtvesterij, het bestuur over openbare werken en het dusgenaamde Leenhof
(eene commissie tot afdoening of toelichting van feodale kwestien).
- Te Keulen worden dezer dagen concerten gegeven door de muzi-
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kanten der garde de la gendarmerie, van Parijs. In de oproepingen tot bijwoning
derzelve wordt bepaaldelijk gedrukt op de ‘bijzondere welwillendheid van Keizer
Napoleon’, die tot het doen van deze kunstreis vergunning heeft verleend. Een
Mainzer blad drijft den spot met ‘de manie om aan alles, ook aan de nietigste
voorvallen, eene staatkundige beteekenis te willen verbinden. Keizer Napoleon
heeft het gevraagde verlof toegestaan (aldus drukt die courant zich uit); wij willen
dit gelooven, ofschoon sommigen het in twijfel zouden kunnen trekken, of die magtige
Souverein met deze aangelegenheid bemoeijelijkt is geworden; doch welke
gevolgtrekkingen wil men daaruit afleiden? Brengen die muzikanten in hunne
beerenmutsen de acte van afstand ten eeuwigen dage van alle aanspraken op de
Rijngrenzen mede? Zal men, indien eens de fransche begeerlijkheid weder
ontwaakte, de bataillons en regimenten kunnen ontwapenen door het voorhouden
van een concert-programma? Zal men kunnen zeggen: Toen speelden uwe
muzikanten binnen onze wallen, en staande, het pruissische volkslied (gevolgd
evenwel door: “Partant pour la Syrie”); ge moogt derhalve thans niet hier uw volkslied
alleen komen spelen? Wij meenen dat dergelijk protesteren weinig baten zou.
Bovendien achten wij het beneden onze waardigheid, zoo veel gewigt te hechten
aan eene luim van Keizer Napoleon. Zouden wij, om iets te noemen, in zak en asch
behooren te zitten, indien die Souverein (vreeselijke gedachte!) zijne beerenmutsen
verboden had, hunne talenten door de Rijnbewoners, tegen 20 silbergroschen de
persoon, te laten toejuichen? Wij vatten de taak der dagbladschrijvers, en tevens
der duitsche patriotten, anders op; wij meenen, het volk te moeten wijzen op
vooruitgang en ontwikkeling, en niet te mogen medewerken tot het beperken van
den gezigteinder zijner politieke begrippen.’
- Men meldt uit Karlsruhe, dat de Koning en de Koningin van Wurtemberg tegen
sten

den 1
October op Mainau verwacht worden. Ook de Kroonprins van Pruissen
heeft zich derwaarts begeven, en zal van daar, met Z.M. den Koning naar
Hohenzollern, en later met zijne gemalin naar Engeland vertrekken.

[4 oktober 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
4 oktober 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, waarvan éen
bladzijde geheel, en blz. 2 en 3 bovenaan beschreven. (M.M.)
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Revue Brittanique: zie 1 augustus 1867
North British Review: zie 1 juni 1867.
Keulen 4 October 67
Waarde Heer Huet, Ik lees daar in de uittreksels der Nederl. dagbladen, in den
Haarlemmer van heden, dat ik behandeld wordt in het ‘Utrechtsch dagblad’, en wel
eenigzins aanvallender wyze. Dit nu zou my niet byzonder treffen, indien ik niet
meende, dat dit blad wordt geredigeerd of geinspireerd door Pr. Vreede. Indien dit
zoo is, noem ik 't indigne. Ik heb den man (uit minachting voor de soort van grief,
en de platte oorzaak, maar dat wist hy niet) zacht behandeld, en hyzelf scheen dit
te erkennen, altans hy bedankte my voor myne ‘hupsche handelwyze.’
Hoe dit zy, ik ben wel genoodzaakt U weder eene dienst te vragen. Zoudt ge my
dat Utrechtsch dagblad willen zenden? Dan zal ik kunnen beoordeelen of het eene
beantwoording vereischt. En, als 't niet te veel gevergd is, kunt ge my het nummer
van de Revue Brittanique (of North British review) opgeven, waarin over my
gesproken wordt? Hier zou ik 't niet kunnen vinden dan door iets by een
boekverkooper te nemen, en dat kan ik niet. Maar als ik 't nummer weet, zou ik
misschien hier of daar tot de inzage kunnen geraken. Ik raad den inhoud:
‘mooischryvery, Javaan mishandeld; vry-arbeid, liberalisme, et tout sera pour le
mieux.’ 't oude laffe deuntje.
Ik ben zeer benieuwd of dat U. Dagbl. het blad van Vreede is. 't Zou myn begrip
te boven gaan. De man moest beschaamd wezen.
Na vriendelyke groete en het verzoek my de moeite ten goede te houden
t.a.v.
Douwes Dekker
Myn drama deugt niet. Ik schyn niets te kunnen maken Ik ben geen schryver.

[8 oktober 1867
Van den Rijn (LXVII)]
8 oktober 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
237.

Van den Rijn, 6 October.
Uit Karlsruhe wordt geschreven, dat de badensche Kamer van Afgevaardigden, met
nagenoeg algemeene stemmen, de wet op de
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ligting van militairen heeft aangenomen. De in 1847 geborenen zullen dientengevolge
sten

reeds op 1 November e.k. worden opgeroepen, in stede van op den 1
April 1868,
gelijk anders het geval zou geweest zijn. Plaatsvervanging is afgeschaft. - Bij eene
andere wet, welke even zeer zonder tegenstand van de zijde der Kamer is
aangenomen, zijn eenige veranderingen in de Constitutie gemaakt, ten aanzien van
den census voor het kiesregt. Bovendien is bepaald, dat de Afgevaardigden ter
zake hunner in de Kamer geuite gevoelens of uitgebragte stemmen niet dan volgens
het reglement van orde dier Kamer verantwoordelijk zijn. Eene motie van den
clericalen Afgevaardigde Lindau, strekkende tot herziening van het badensche
staats-organismus, is, na een hevig debat, verworpen.
- In het regerings-presidentschap Aken is de bij besluit van 5 Februarij jl., naar
aanleiding der veeziekte, verordende afsluiting der grenzen aan de nederlandsche
zijde, opgeheven. Ook in het Triersche zijn de maatregelen tegen de veeziekte
opgeheven, en is het houden van veemarkten alom weder toegestaan.
- De Rijnsche bladen bevatten het volgende koninklijk besluit: ‘Dewijl bij verdrag
van 17 September 1866 het regt van Z.K.H. den Keurvorst Friedrich Wilhelm op
levenslang vruchtgebruik van het keurvorstelijk-hessische familie-fidei-commis is
erkend geworden, wil Ik mij het beschikken over die inkomsten, na het overlijden
van Z.K.H., tot een later tijdstip voorbehouden. Ik bepaal echter, dat de jaarlijksche
inkomsten van het tot ontvangst geregtigde lid der familie, voor zoo ver dit zal kunnen
geschieden uit de opbrengsten van den Hausschatz der keurvorstelijke familie,
zullen worden aangevuld tot een bedrag van 250,000 th.’
- De Rheinischer-Courier behelst eenige nadere berigten omtrent het tot stand
gebragte verdrag met den Hertog van Nassau. Het schijnt, dat dit stuk alleen handelt
over geldelijke en materiële bezittingen des Hertogs, en diens staatkundige positie
geheel en al onaangeroerd laat. Van eene abdicatie althans zou daarin, naar men
verneemt, niet gesproken worden. Behalve 15 millioen fl. behoudt de Hertog vele
kasteelen, landgoederen en andere vastigheden. De Hertogin blijft eigenares van
Köningstein. De Kroon van Pruissen belast zich met het voortbetalen der apanage
van 18,000 fl. aan Prins Nicolaas, alsmede van pensioenen, lijfrenten en andere
dergelijke verpligtingen der hertogelijke familie. De in het vorige jaar bij Rothschild
gesloten
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nassausche leening voor oorlogsbehoeften wordt mede door Pruissen voor zijne
eigene rekening genomen.
- Men meldt uit Arolsen, de hoofdplaats van Waldeck-Pyrmont: ‘Onze Vorst heeft,
zonder den afloop der kwestie over het accessie-tractaat aftewachten, het land
verlaten. Hij vertrekt met zijne geheele familie naar Italie. Dezer dagen rukte hier
een pruissisch bataillon binnen. De waldecksche Volksvertegenwoordiging zal dus
weldra te stemmen hebben over eene reeds beklonken zaak.’

[10 oktober 1867
Van den Rijn (LXVIII)]
10 oktober 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
239.
die zijnen huisheer vermoordde: zie Multatuli's artikelen d.d. 17 juni en 22 juni.

Van den Rijn, 8 October.
r

Men verneemt, dat de heer d . Seitz benoemd is om, namens het Groothertogdom
Hessen, zitting te nemen in de te Berlijn vergaderende commissie tot regeling eener
in de noordduitsche Bonds-Staten intevoeren burgerlijke proces-orde. Men verwacht,
dat de nieuwe bepalingen, niet alleen voor het tot het Verbond behoorende
Oberhessen, maar tevens voor Starkenburg en Rijnhessen van kracht zullen worden
verklaard, en de heer Seitz zou zich in de Tweede Kamer, bij zekere gelegenheid,
reeds in dien geest hebben uitgelaten. De Mainzer-Beobachter beklaagt zich over
dat vooruitzigt, en zegt onder anderen: ‘Wij begrijpen niet regt, met welk doel men
ons de eer aandoet, een hessischen regtsgeleerde toegang te verleenen tot de
deliberatien over hessische regtspleging. De heeren te Berlijn weten immers alles
beter dan wij, arme provincialen? Wat hebben de vertoogen en klagten der
keurhessische notabelen uitgerigt tegenover de diepe en praktische inzigten van
den alwijzen pruissischen heer zur Lippe? Zullen thans onze broeders in het Oberland
worden bedeeld met de geheel overbodige weldaad van het landraden-stelsel? Dit
is niet te hopen; maar wij erkennen, dat wij het verwachten; even als wij nog voor
andere nieuwigheden beducht zijn, waarmede Pruissen gewoon is, de uitbreiding
van zijnen invloed te doen vergezeld gaan. Het blijft echter onze pligt, er op te wijzen,
dat vele dier nieuwigheden eigenlijk oude, en zelfs ver-
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ouderde zaken zijn, welke voor een deel ter zijde waren gezet, om plaats te maken
voor de alom (en waarlijk niet het minst in Pruissen zelf) zoo hoog noodige
vereenvoudiging. Wij achten den pruissischen invloed op het regtswezen een
achteruitgang, en zoeken te vergeefs naar de oorzaak, die graaf Bismarck belet,
paal en perk te stellen aan de schadelijke bemoeizucht van zijnen ambtgenoot voor
Justitie. Het annexeren van een land schijnt gemakkelijker te zijn dan het winnen
der gemoederen. Wij hadden gedacht, dat de bewindslieden te Berlijn zich op dit
laatste zouden toeleggen, en wij erkennen dan ook, hier en daar sporen van die
gezindheid gevonden te hebben; doch zij ontbreken geheel en al in de wijze, waarop
graaf zur Lippe zijne verbeteringen schijnt te willen opdringen. Wij wenschen den
heer Seitz sterkte, om zich zelven en onze broeders uit het Oberland staande te
houden onder den stortvloed van ouderwetsche nieuwigheden, waarmede men
trachten zal, ons te beweldadigen. Eenmaal, misschien, zullen ook andere zaken
dan de wijze van procederen in civile zaken op het tapijt worden gebragt; het kon
zijn, dat men ons ook wilde leeren, hoe een officier behoort gestraft te worden, die
zijnen huisheer vermoordde; en wij bekennen, met de pruissische begrippen op dat
stuk niet zeer ingenomen te zijn.’

[12 oktober 1867
Brief van Multatuli aan Rooses]
12 oktober 1867
Brief van Multatuli aan M. Rooses. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.)
Op de gefrankeerde enveloppe het adres: Den Heere Max Rooses Korenlei Gent.
Emile de Girardin: invloedrijk frans journalist (1806-1881).
beminnen en weten: vgl. Idee 517; V.W. III, blz. 287.
servabit odorem testa diu: een aarden kom zal lang de geur behouden (Lat.)
imbutus: doordrenkt (Lat.)
Keulen 12 October 67
Waarde Heer Rooses, Dank voor de couranten en voor uwen brief. De couranten
gaan hierby terug. Ze maakten (als anderen die ik over die zaak las) eenen treurigen
indruk op my. ‘Ik zou me dat niet aantrekken?’ Och, men weet niet wat men zou! Ik
moet het me wel aantrekken en ik geloof dat elke zouwer zou doen als ik, wanneer-i
in myn toestand was. Sedert 7 jaar heb ik een en ander geschreven en
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gezegd. Myn eenige studie, by schryven vooral, was: my zoo juist mogelyk uit te
drukken. Dagelyks zie ik, dat ik daarin niet geslaagd ben. Ten gevolge dier onmagt
wordt er veel geleden, door my, door myn gezin, en door anderen. Die Vreede's
historie, en de nasleep daarvan, levert my nieuwe blyken van dat onvermogen, en
vandaar myn treurigheid. ‘Mais pourquoi parlez-vous donc?’ riep men Emile de
Girardin toe, toen hy demonstreerde dat spreken en schryven niet baatte. Hy was
door die vraag beteuterd. Ik zou 't niet zyn. Ik zou een antwoord hebben. Een treurig
antwoord, een bitter antwoord - maar après tout een afdoend antwoord. ‘Lieve
mensen, gelooft me dat ik geen letter op papier zou zetten, indien niet myn gezin
gebrek leed, en nu eenmaal schryven 't eenige ambacht is, dat ik (volgens U, ik
negeer 't) versta. Wilt ge den mynen de kost geven voor zaag- of beitelwerk, voor
vrachtdragen? Dat doe ik liever. En ik houd zulk werk ook voor nuttiger - enz.
En kòn ik dat kostgevende schryven nog maar! Maar daar zit juist het moeielyke.
Myne onbekwaamheid om boeken te maken loopt in 't gekke. Ik heb daar voor my
liggen ½ drama. Er zyn daarin 20-30 zeer schoone regels. De rest is nul. En ik zie
geen kans de resterende helft er by te maken, omdat het niet in my is. Sedert een
maand zit ik daar myn gemoed te kittelen met walgelyke onanie. te vergeefs! Er
komt niets. De impotentie is niet schandelyk (want ik heb me aan de wereld niet
verhuurd voor dramaschryver, ik heb nooit beweerd dat ik iets maken kon) maar 't
kittelen? Helaas!
Degoûtant, niet waar? Oneerbaar, vuil, onteerend? Neen! En dat is juist het
treurige van de zaak: ik moet.
Want op 't gelukken van dat drama had ik myn hoop gebouwd op 't weêrzien van
myn vrouw en kinderen, die my door een zonderlingen zamenloop ontnomen zyn.
Zie, dat drama moet ‘mooi’ zyn, ik zou er meê naar Holland gaan, het daar voorlezen,
er mee rondreizen als een kermisman.Goed, ik zou geld zamelen voor de reis der mynen van Milaan naar - naar - dat
weet ik nog niet. Maar myn drama moest zoo ‘mooi’ zyn, dat ik geld genoeg er meê
verdienen kon, om zelfs te weten waar en hoe ik myn lief gezin onder dak zou
kunnen brengen. Wat een weelde van hoop! Neen, hoop was 't niet, want ik weet
wel dat ik niets maken kan, maar toch - wat een hooggespannen wensch! Te hoog
dan ook, dat blykt, want zooals ik zei, de ‘fertige’ helft
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deugt niet en de andere helft wil niet uit de pen. Zou ik er een proloog by maken:
‘Mensen myn drama is slecht, maar bedenk dat ik 't schreef uit armoed?’ Dat zou
prachtig zyn, niet waar!
Toch zyn er heerlyke passages in, die my de overtuiging geven dat ik goed
schryven zou, als ik niet schryven moest. Is 't niet jammer? Uw uitval tegen
meetkunstenary is geestig, en ik begryp u goed. Maar, maar - ik houd van exacte
dingen. Ik vind poezie in stiptheid, en ik begryp de idealisatie van het
boekhouders-beroep, van een balans, van cyfers en lynen. Die dingen staan myn
gemoed nader (en dit zal by u ook het geval zyn) dan would-be-poezie van gemaakte
geestverheffing, het platste wat ik ken. Doch ik ga verder, en beweer dat juist het
streven naar waarheid de eigenaardige roeping van den dichter is, onverschillig of
die waarheid rozenrood is of grauw, sierlyk afgerond of hoekig. Een klein voorbeeld,
niet om iets te bewyzen, maar om myn denkbeeld te verduidelyken. Myn vader was
zeeman en voer, toen ik een kind was, naar de West. Ik hoorde thuis veel spreken
over Suriname, negers, suikerplantages &c. Ook zeemanschap was ten onzent aan
de orde van 't discours. Wie geen matroos was, was geen mens, wie geen schip
commandeerde, geen gentleman. Wat niet naar teer rook, stonk. Wie een wandeling
in 't groen verkoos boven 't loopen langs de vuile Amsterdamse kaai waar schepen
lagen, ging voor ontaard door. In die atmosfeer groeide ik op, en ik verzeker u dat
ik moeite heb gehad my te verzetten tegen zulke malle vooroordeelen. Op school
maakte ik kennis met een jongetje wiens vader reizen deed naar Petersburg en
Dantzig - misschien naar de Noordpool, que sais-je! Welnu, ik betwistte myn vrindje
het regt zich een zeemanskind te noemen ‘omdat er in Rusland geen negers waren
en wyl er geen suikerriet geplant werd te Dantzig.’
Nu vind ik dat we, sedert eeuwen, het zeemanschap der poezie te veel - of
uitsluitend - hebben gezocht in suiker en negers, te weinig in het reizen op de zee,
en 't worstelen tegen de moeielykheden die we te doorstaan hebben om met het
gepantserd hart dat Horatius noodig achtte den Oceaan van 't onbekende intevaren
om ergens aantelanden, 't zy waar 't zy. 't Zit hem niet in de suiker, 't zit hem in de
reis. De togt naar de cirkelkwadratuur is evenmin opwekkend (ook even zot, maar
dat is de vraag nu niet) als elke andere kruistogt. 2 × 2 = 4 is - indien iets heilig is heilig, en als die waarheid ooit
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onbekend zou geweest zyn, ware de ontdekker de grootste ziener, de grootste
schepper, de geachtste poietes van de wereld. Gy noemt misschien het ‘zien’ van
zulk 'n waarheid anders, maar naar myn indruk vloeit weten, kennen, kunnen in één,
en ik gis dat daarover minder verschil van opinie bestaat, dan wel verschil van uiting.
Is 't u de moeite waard eens natelezen wat ik ergens in de Ideen zeg over het
verband tussen ‘beminnen’ en ‘weten’? 't Is een tirade die eindigt met Humboldt
Lovelace en Mungo Park. Ik bezit, moet ge weten, van m'n Ideen slechts eenige
losse vellen. Ik heb geen Havelaar, geen Bloemlezing, geen Minnebrieven, geen
Vry-arbeid. 't Is verdrietig voor me dat ik nooit iets kan naslaan. Hebt gy de
Herdrukken? Ik wilde u vragen of ge de Japanse gesprekken niet pikant vindt.
Ik geloof niet dat er in de schryverswereld een voorbeeld is van de bezwaren
waartegen ik te worstelen heb. Dit byv. dat ik niet weet wat er over my geschreven
wordt. Onlangs vernam ik by toeval dat ik behandeld was in de Revue Brittannique,
maar ik kan niet te weten komen in welk nummer. Ik schyn daarin geprezen en
gelaakt te zyn - nu dat is me onverschillig - maar de O.I. kwestie wordt in dat stuk
behandeld, en daarover zou ik zeker iets te zeggen hebben. Ik voel hoe dat wezen
zal, een redenering die ik tot vervelens toe weerlegd heb.
1) ‘Misbruik van gezag, knevelary &c &c.
2) Dit geschiedde onder de conservativen
3) Weg met de conservativen, leve de liberalen, et tout sera pour le mieux.’ Och! Ziedaar weer een van die dingen die me met verdriet doen neerzien op myn
onmagt om my juist uittedrukken, of zóó dat ik begrepen word. Ik ben zeer, zeer
liberaal, ultra-liberaal en daarom ben ik een verklaarde tegenstander van wat men
in Holland de liberalen noemt. En, wat nu speciaal Indie aangaat, nooit heeft de
Javaan het ellendiger gehad, dan nadat de zoogenaamde liberale principes daar
zyn doorgedrongen. Die principes zyn zaêmtevatten in de volgende stellingen:
‘Het Gouvernement put de Javanen uit, in conniventie met de Hoofden. Dat
Gouvernement is hebzuchtig, laag, wreed, tyranniek.
Wij willen vryen arbeid, d.i. Niet het Gouvernement moet voortaan
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de Javanen plunderen, maar de particulieren, de privaatfortuinzoekers, die altyd
onbaatzuchtig en edelmoedig zyn’. Klaar ben je! Wat is 't toch makkelyk een politike
opinie te hebben! En dàt laffe thema vind ik overal op myn weg. In de Kamers wordt
het verdedigd door millionairs, die by ondervinding weten hoe practisch hun systeem
is, en het volk noemt die lieden respectable mensen, en voelt niet hoe ze my een
slag in 't aangezigt geven door naar die personen te luisteren, altyd zeggende dat
de Havelaar zoo mooi geschreven is. Er is een bittere spotterny in den opgang dien
ik maakte. Huët (in ‘de Nederland’) is de eenige die den moed had er onlangs op
te wyzen dat men my iets schuldig was. Meen niet dat ik klaag over 't missen van
belooning - ik klaag over gebrek. Ik vraag geen weelde, ik vraag brood, en de
mogelykheid om myn vrouw en kinderen weertezien, die uit armoed naar Italie
moesten reizen wyl men hun daar een dak aanbood dat ik hun niet geven kon.Nu, en dat alles vloeit voort uit handelingen, zoo als die van de dagbladen welke
gy my ter inzage zondt. Dáárom maken my zulke dingen treurig. Zou men niet
meenen, dat er mogelykheid moest bestaan om de eenvoudige waarheid (en
ingewikkelde waarheid is er niet) duidelyk uittedrukken en verstaanbaar te maken?
Voor my bestaat die mogelykheid niet en deze overtuiging maakt my moedeloos.Ik wenste my in Vlaanderen te kunnen vestigen en had op die hoop eenige
luchtkastelen gebouwd. De vraag was of er brood voor arbeid te verkrygen ware.
Maar welke arbeid? In een bestaand dagblad schryven, zal niet gaan. Nooit zag ik
een program waaraan ik my zou hebben kunnen aansluiten. Het eenige ware zelf
een blad optezetten. Nu, daartoe ontbreken my de middelen. Ik zou allen abonnenten
geld vooruit moeten vragen om den eersten dag te leven, wat zeg ik - om de reis
naar Antwerpen of Gent te betalen. Ik had gehoopt - en nog denk ik daaraan dat de
Vlaamsche beweging my had kunnen gebruiken. Maar dat heeft bezwaar, in my en
buiten my. In my, omdat ik myn lust om tegen fransgezindheid te kampen, verlamd
voel door myn tegenzin om aansluiting aan 't verrotte Holland te prediken. Buiten
my, omdat de Vlaamsche beweging struikelen zal over 't Geloof. Het schoone, ryke
Vlaanderen is gebroken door de kloof tussen rooms en liberaal. Dit laatste nu in
Belgisen zin. Gy en uwe geestverwanten staan den Brusselschen vrydenkers, al
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zyn ze dan franschen, nader dan de hollandse pruiken, geloof me. Na eene Vlaamse
revolutie, na eene vereeniging met het overige Nederland, zou 't eerste wat de
Vlamingen te doen hadden, zyn: eene revolutie te maken. En, komiek, dit geldt voor
beide Vlaamse partyen evenzeer. De katholiken tegen de gereformeerde orthodoxie,
de liberalen tegen de Hollandse bekrompenheid. De roomsen zouden geen processie
op straat mogen houden, en de vrydenkers niet mogen kegelen onder kerktyd. Geen
Vlaminger zou door verbinding met Holland vinden wat hy zoekt, noch de clerikaal,
noch de liberaal. De vragen zyn:
1) Heeft de Vlaamse beweging het vooruitzigt op Vereeniging met Holland noodig?
(Ik geloof ja. Onttrekking aan den fransen invloed kan niet geschieden zonder
aansluiting aan iets anders.)
2) Is hartelyke vereeniging van de Nederlanden thans mogelyk? (Neen. De
bestanddeelen zyn disparaat. Ik beweer dat de punten van verschil tussen
Vlaanderen en Holland ernstiger zyn dan tussen Vlaanderen en de Waalsche
provincien. Dat schynt thans zoo niet, omdat er geen wryving is. Die wryving zou
terstond ontstaan na de vereeniging. De Hollander is (ook buiten geloofszaken),
ongezellig. Wie niet spreekt rookt, zit, eet &c als hy, is een boer, een onopgevoed
mens. De fidele toon die er te Gent heerste (byv. in de koren-maatschappy) was:
‘de circonstance.’ Nu ja, als men uit is, mag men zoo iets doen, maar... denkt ge,
dat de fatsoenlyke Hollander te huis zich niet schaamt over zulke uitspatting? Bier,
rook, alles door elkaêr zetten, zingen zonder noten, foei! Misschien (zeer misschien)
zult ge in 1868 iets dergelyks vinden op 't congres in den Haag, doch denk dan maar
dat het een jeugdige onbezonnenheid wezen zal, te boeten door verdubbelde styfheid
na uw vertrek. Doch dit is van ondergeschikten aard, meent ge? Welnu, nooit zal
iemand met Vlaamsch accent (en velen uwer spreken zoo goed) burger worden in
de 2e Kamer. Gylieden zoudt geduld worden, meer niet.
3) Wat zou er kunnen geschieden om de punten van verschil tusschen Vlaanderen
en Holland minder scherp te maken?
Dit is de hoofdvraag. Welnu, 't antwoord is niet moeielyk. Beide partyen moeten
in den waren zin liberaal gemaakt worden. Daartoe moet het katholicisme ten uwent,
het protestantisme in Holland uitgeroeid. Maar zoo makkelyk dit gezegd is, zoo
zwaar is de uitvoe-
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ring. Ik beken dat Holland sedert 20 jaar veel veranderd is. (indedaad zeer veel! 't
Verschil tussen nu en in myn jeugd, is enorm. Men zegt nu dingen die men toen
niet durfde denken.) Laat u in uw oordeel van Hollandse toestanden toch niet bedriegen door den
klank van 't woord liberaal. Dat woord heeft daar eene eigenaardige beteekenis en
heeft niets te maken met anti-klerikaal, volstrekt niet. De koloniale kwestie heerst,
en deelt z'n kleur meê aan alles. Liberaal is, ut supra, particuliere fortuinmakery,
tegenover officiele uitzuiging van den Javaan. Ja - en nog wat byzaakjes over accyns,
beschermende regten en Zondagswetten. Maar de fatsoenlyke hollandsche liberaal
gruwt van vrygeestery, zoo goed als het Mechelse congres. Vry-arbeid, ja maar...
met God! Geen beschermende regten, ja maar... Christelyk, altyd heel christelyk.
Geen despotisme van een koningsfamilie, o ja, maar baasspelen van deftige witte
dassen! Geen droit divin, ja, maar fatsoen!
En zelfs zy die indedaad God onttroont hebben, en niet gelooven aan bybelspoken,
blyven styf gekeurslyft in de banden waarin ze door ouwerwets geloof nu eenmaal
waren ingezwachteld. Servabit odorem testa diu! Ik ben hiervan overtuigd daar ik
zelf meermalen my betrap op 'n overblyfsel van protestantery. Eens imbutus blijft
imbutus. Zoo iets gaat in 't bloed. Het verrot 't gebeente, als meekrap waarmeê men
een hoen voedde.Ik moet erkennen, in weerwil van dit alles, grooten lust te voelen my aan de
Vlaamsche beweging aantesluiten. Indien het kon zou 't my een pligt wezen want
zie, ik zou daardoor myn kinderen een Vaderland verschaffen, wat ze nu niet hebben.
Ja, als ik my bewegen kon, i.e. als ik leven kon, dan deed ik het! Thans is 't
waarschynlyk vergeefse moeite. Ik ben geen dag zeker van myn existentie, en kan
geen staat maken het program uittevoeren, dat ik toch wel zamenvatten kan:
Duinkerken, Maastricht, Delfzyl, één Nederlandsche driehoek, Dat zou m'n thesis
zyn.
En zóó ben ik in m'n langen brief weer teruggekomen op de meetkunde die ge
zoo geestig havent. Maar ge meent het niet. Ge meent het zoo min als de geloover
die ‘de rede’ laag stelt. Zeg hem iets onredelyks, terstond zal i de weggeworpen
rede terugnemen, om u te bestryden. Dat zoudt gy ook doen, als ik u iets
onmeetkundigs (d.i. onlogisch) zeide. Is niet mathesis de logiek der uitgebreidheid?
En is de oefening daarvan te minachten? Geeft ze ons niet de hebbelyk-
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heid om (by benadering) juist te oordeelen ook daar waar we niet kunnen meten
met passer of winkelhaak? Zyt ge tevreden over uw uitstapje naar Parys? (Een vervelende stad, vind ik) Ik
verheug me altyd als iemand er geweest is, 't is me altyd iets als een afgedane taak.
Zelfs als ‘jeune homme’ moet men veel verteren, om weinig te genieten.
Wees hartelyk gegroet van uw liefhebbenden en hoogachtenden
Douwes Dekker
Ik schryf zoo slecht omdat myn oogen schemeren. Vrolyk vooruitzigt. Myn adres
is veranderd: Breite-strasse 123.

[14 oktober 1867
Van den Rijn (LXIX)]
14 oktober 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
242.

Van den Rijn, 10 October.
De Kölnische-Zeitung is in de gelegenheid gesteld geworden om het volgende viertal
documenten medetedeelen, behoorende bij het geschrift van den heer Kératry over
het mexicaansche Keizerrijk, hetwelk bij uittreksel verschenen is in de Revue
Contemporaine en waarvan eerstdaags te Leipzig eene volledige uitgaaf, in het
Fransch en in het Duitsch, het licht zal zien:
o

1 Een brief van den generaal Prim aan zijnen oom Echavaria, in Mexico,
geschreven te Madrid in Mei 1863, juist een jaar nadat de generaal door Keizer
Napoleon aan het hoofd der mexicaansche expeditie geplaatst was. De fransche
minister Billault wordt in dien brief een grootspreker genoemd, omdat hij gezegd
had, dat ‘het meineedige bestuur van Juarez verstuiven zou voor den adem uit
Frankrijks mond.’ Over het algemeen doet Prim zich in dat schrijven kennen als een
vriend der mexicaansche republikeinen, die niet moesten denken (zegt hij), dat de
Spanjaarden naar Mexico zouden komen om de Franschen te helpen. Met blijkbaar
leedvermaak schrijft de generaal: ‘De ontevredenheid over den mexicaanschen
oorlog is in Frankrijk onuitsprekelijk groot. Hun, die mij naar mijne meening vragen,
antwoord ik, dat de oorlog in Mexico zeer wel zou kunnen uitloopen op eene
catastrophe voor Frankrijk. En dat is de waarheid. Stel u voor, dat de troepen van
Forey het hoofd stieten tegen de muren van Puebla, en zich genoodzaakt zagen,
te retireren!
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Ave Maria santissima! God alleen weet, wat in dat geval zou kunnen gebeuren.’
o
2 Een brief van den spaanschen commandant op Cuba, Ramon de Diaz, aan
Juarez, waarin hij dezen kennis geeft, dat door hem te Havanna ten behoeve der
republikeinsche zaak in Mexico met goed gevolg eene inschrijving geopend was.
Tevens betuigt hij Juarez zijne blijdschap over de omstandigheid, dat het toenemen
der verwikkelingen in Polen en de jongste groote nederlaag der Geconfedereerden
(de brief is gedagteekend van Julij 1863) zoo goed als zeker den Keizer van Frankrijk
zouden noodzaken om van de mexicaansche expeditie aftezien en, zoodra in de
hoofdstad der Republiek ‘het kaartenhuisje van een quasi-gouvernement’ zou
opgebouwd zijn, zijne troepen uit Mexico terugteroepen.
o
3 Een brief van wijlen den te Parijs gevestigden mexicaanschen diplomaat
Guttierez, den voornaamsten bevorderaar van het plan om in Mexico den
monarchalen regeringsvorm intevoeren en den oostenrijkschen Aartshertog
Maximiliaan de mexicaansche Kroon aantebieden. Uit dien brief, die tot dagteekening
voert Parijs, 30 December 1863, en gerigt is aan een lid van het engelsche
Parlement, blijkt, dat de mexicaansche raadslieden van den toekomstigen Monarch,
ten gevolge eener schier onverklaarbare kortzigtigheid, de expeditie naar Mexico
hielden voor eene zaak, welke zonder invloed blijven zou op de europesche
staatkunde, en alleen aan den Keizer van Oostenrijk eene gunstige gelegenheid
zou verschaffen om, zonder Venetie te moeten missen, aan zijnen broeder
Maximiliaan eene schitterende positie te bezorgen.
o
4 Een brief van den chef van het militaire Kabinet van Maximiliaan aan den
maarschalk Bazaine, gedagteekend 16 November 1865, waarin hij den maarschalk
verzoekt, bij de tenuitvoerlegging van het decreet van 3 October van dat jaar, eene
uitzondering te maken ten gunste van den burggraaf Rivo Palacios, en dien
mexicaanschen edelman, indien hij den maarschalk in handen viel, niet te doen
fusilleren. ‘Dit is (schrijft de kabinets-chef) de eenige uitzondering op het decreet
van 3 October, welke de Keizer om geheel bijzondere redenen voornemens is te
maken.’ Gelijk bekend is, hield het decreet van 3 October de aankondiging in, dat
al de tegenstanders van het mexicaansche Keizerrijk, indien zij met de wapenen in
de hand gevangengenomen werden, doodgeschoten zouden worden.
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- Van de onlangs in omloop gebragte geruchten omtrent de onzijdig-verklaring van
Nederland, op verzoek der nederlandsche Regering zelve en met het bijoogmerk
om tusschen Nederland, Belgie en Luxemburg een bondgenootschap tot stand te
brengen, wordt thans ook door de Kölnische-Zeitung melding gemaakt. Zij keurt dat
plan goed, - gelooft niet, dat daartegen noemenswaardige bezwaren bestaan, en
meent, dat Pruissen er belang bij heeft om het te ondersteunen. Pruissen moet
namelijk wenschen, dat een einde kome aan de vrees en den haat, welke het thans
aan sommige naburige Staten inboezemt, en eene onzijdigverklaring van Nederland
zou een zeer geschikt middel zijn om, althans wat dàt Rijk betreft, elken grond van
achterdocht ten aanzien van Pruissen te doen verdwijnen.
Bij deze gelegenheid wordt door de Kölnische-Zeitung beweerd, dat te Luxemburg
door de groothertogelijke Regering nog geenerlei maatregelen genomen zijn tot
slooping der vesting. Men heeft wel door de vestingwerken eene opening gemaakt,
doch Luxemburg is daardoor nog geenszins eene open stad geworden. Art. 5 van
het Londensche verdrag bepaalt, dat met de ontmanteling een begin zou worden
gemaakt onmiddelijk na het vertrek van het pruissische garnizoen, en nu wil het
den

geval, dat de laatste pruissische troepen reeds den 9 der vorige maand Luxemburg
verlaten hebben. Zijn de kosten der slooping (zij worden, naar eene vermoedelijk
zeer overdreven berekening, zegt de Kölnische-Zeitung, op 8 millioen geraamd) te
aanzienlijk om de geheele ontmanteling op eenmaal te doen verrigten, dan kon de
groothertogelijke Regering in elk geval beginnen met sommige gedeelten der vesting
in de lucht te laten springen, zoodat zij reeds aanstonds volstrekt onhoudbaar werd.

[14 oktober 1867
Brief van Kallenberg vd Bosch aan Potgieter]
14 oktober 1867
Brief van R.J.A. Kallenberg van den Bosch aan E.J. Potgieter.
Dubbel velletje papier, tot het midden van blz. 4 beschreven. (U.B. Amsterdam;
fotokopie M.M.)
Laanzigt, 14 October 1867.
WelEdelgestrenge Heer!
Ik ben U zeer dankbaar voor de genomen moeite om mij weder op de hoogte te
brengen, wat de toestand van mevrouw Dekkers en hare kinderen aangaat, en
tevens verheugd het mij uit Uw brief te
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vernemen dat uwe gezondheid na ernstige ziekte begint te herstellen. - Hartelijk
wensch ik UEg. toe dat dit begin van herstelling geregelden voortgang moge hebben,
hoewel dit gure, nattige weder voor reconvalescenten niet bijzonder gunstig is.Uw brief was mij des te aangenamer daar ik zints geruimen tijd niets van Mev: of
Dekkers zelf heb vernomen. - Sints ik U mijn brief aan hem toezond, die brief de
vermoedelijke oorzaak van zijn voortdurend zwijgen, heb ik geen letter van hem
ontvangen, en zal dan ook volgaarne voortaan die correspondentie als geheel
afgebroken beschouwen. - Uit de grond van mijn hart wensch ik hem echter toe dat
zijn talent hem uit den poel van moeijelijkheden verheffe, waarin zijn ongeluk en
zijn onpraktischen zin hem gestort hebben, maar ik durf mij met geen gunstigen
uitslag vleijen. - De voorlezingen die hij vroeger op verschillende plaatsen gehouden
heeft, hebben niet, meen ik aan zijne verwachtingen beantwoord, en hem finantieel
luttel weinig geholpen. - Moge het hem met zijn onderhanden drama beter gelukken,
maar tot het over laten komen van vrouw en kinderen zal hij heel wat noodig hebben,
en dan nog hoe verder zorgen voor de opvoeding van zijn zoontje en dochtertje?
Ik heb diep medelijden met de toestand van de arme vrouw, die zich misschien nog
illusies schept, zooals dit zoo menigmaal het geval is, in haar toestand, en ik wilde
zoo gaarne nog iets bijbrengen tot leniging van haar lijden, maar ronduit wil ik U
bekennen dat ik mij op dit oogenblik door verschillende omstandigheden,
onderanderen eene vrij lange tentoonstellingsreis, wat à court d'argent bevindt. - Ik
appreçieer dus te meer uwe kieschheid, door mij te verzekeren dat het bijeengebragte
fonds U nog steeds in staat steld aan hare behoeften te voldoen. - Ik hoop mij echter
niet te vergissen en mij niet teleurgesteld te zien, wanneer ik U nu de belofte doe,
van tegen het voorjaar, of over eenige maanden, zoo spoedig ik maar eenigzints
kan, U nogmaals eene kleine bijdrage voor de arme vrouw te kunnen toezenden. Uw lieve brief geeft mij de overtuiging dat deze woorden door U zullen opgevat
worden, in den zin waarin zij geschreven zijn. - Zoodra ik dus eenigermate kan, help
ik U uw fonds stijven.Nogmaals dus bedank ik U voor uw brief, wensch U van harte volledige beterschap
toe, en noeme mij met opregte hoogachting
UEg: zeer Dienstw. Dienaar
R.J.A. Kallenberg van den Bosch
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[16 oktober 1867
Van den Rijn (LXX)]
16 oktober 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
244.
re-galantuomo: koning-gentleman.

Van den Rijn, 14 October.
Volgens eene dezer dagen gepubliceerde naam- en ranglijst, zijn bij het pruissische
leger geplaatst de volgende hoofdofficieren: 1 generaal-veldmaarschalk (de in 1783
geboren graaf Wrangel), 1 generaal-veldtuigmeester (Prins Karel), 1
generaal-inspecteur der kavallerie (Prins Frederik Karel), 40 generaals der infanterie
en der kavallerie, 72 luit.-generaals, 91 generaals-majoor, 188 kollonels der infanterie
en kavallerie, 42 kollonels der artillerie en genie, 152 luit.-kollonels der infanterie en
kavallerie, 50 luit.-kollonels van de artillerie, der genie en van den trein, 507 majoors
der infanterie en kavallerie, 150 der artillerie, der genie en van den trein. De 40
generaals der infanterie zijn allen van adel, en ook onder de verdere hoofdofficieren
is het getal der adellijken het grootst. Wat de zeemagt aangaat, telt men 1 admiraal
(Prins Adalbert), 1 vice-admiraal, 5 kapiteins-ter-zee, 16 korvet-kapiteins, 2 kollonels,
2 luit.-kollonels en 3 majoors. Met inbegrip van Königstein en Leipzig, liggen in 294
steden garnizoenen. In de ranglijst komen de drie oostenrijksche Aartshertogen,
die in het afgeloopen jaar hunne eereposten als chefs van pruissische regimenten
hadden nedergelegd, weder voor. De gewezen Souvereinen van Hannover, van
Nassau en van Hessen ontvangen in hunne hoedanigheid als regimentchefs nog
altijd de gebruikelijke rapporten.
- Men schrijft uit Wiesbaden: ‘In eene vergadering, bijgewoond door 400 burgers,
is besloten, zich te wenden tot het ministerie van Financien, met het dringend
verzoek, de belastingen te verminderen. Waarschijnlijk staat deze beweging in
verband met de gevreesde opheffing der speelbank; door welken maatregel, naar
men beweert, de hoofdbron van de welvaart der Wiesbadensche gemeente gestopt
zou worden.’
- Een Mainzer blad behandelt de staatkunde van het italiaansche gouvernement,
en stelt zich de vraag: Welke vrienden of bondgenooten de heer Rattazzi zich
verwerft? Het antwoord op die vraag is, volgens het bedoelde orgaan: Geene. ‘Indien
men zich beijveren wilde (zegt het), elke sympathie te smoren, elke welwillendheid
te
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vernietigen, zou men inderdaad de wijze, waarop de heer Rattazzi zich isoleert, ten
voorbeeld moeten nemen. Hij neemt Napoleon en de clericalen in alle landen tegen
zich in, door de wijze, waarop hij de Septemberconventie tot eene doode letter
maakt, en niet minder wordt hij gehaat door de mannen der zoogenaamde actie-partij,
omdat hij het hoofd en de ziel dier partij, Garibaldi, tot werkeloosheid doemt. Doch
wij vergissen ons: niet allen doet hij eene ondienst door zijne weifelende houding.
Den Paus en hen, die Victor-Emanuel tot den re-galantuomo uitriepen, gelijkelijk
benadeelende, werkt Rattazzi ten behoeve der republikeinen, en Mazzini is hem
dank schuldig. Wie het ééne belet, en het andere belemmert, zet de deur open voor
eene derde mogelijkheid, en deze is, in de gegeven omstandigheden, niets anders
dan de Republiek.’

[17 oktober 1867
Van den Rijn (LXXI)]
17 oktober 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 245.
Blijkens de eendere datering behoort het onderstaande tot dezelfde inzending
als de bijdrage van 16 oktober.

Van den Rijn, 14 October.
Men schrijft uit Frankfort. ‘Het geregtshof alhier heeft dezer dagen eene niet
onbelangrijke uitspraak gedaan ten aanzien der wijze van regtsvervolging wegens
beleediging van beambten in dienst. De Frankforter wet vordert namelijk uitdrukkelijk
eene aanklagt van den betrokken ambtenaar zelven. In eene zaak nu van het
Frankfurter-Journal, 't welk teregt stond wegens beleediging van den
president-minister, was de aanklagt geteekend: ‘De minister van Buitenlandsche
Zaken; op last: v. Thile.’ Dat stuk is door de Frankforter regtbank voor niet-geldig
verklaard, wijl er geen bewijs werd overgelegd, dat de heer von Thile speciaal
gemagtigd was, den heer Bismarck ten dezen te vertegenwoordigen. Het
Openbaar-Ministerie heeft tegen die nietigheids-verklaring geprotesteerd, doch
zonder vrucht, daar de regtbank van meening was, dat de klagt wegens beleediging
in ambtsbediening, eene persoonlijke handeling insloot, welke niet zonder procuratie
kon worden verrigt door een derde, al was die dan ook bevoegd, den klager in
deszelfs ambt te vervangen. - Men verwacht eerstdaags de behandeling der kwestie
over de
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speelcontracten te Homburg en te Ems. Het schijnt, dat de directeuren 20 pc. der
winst hebben aangeboden; op welk voorstel echter niet geantwoord is. Velen zijn
van meening, dat de Regering het bekende ultimatum zal herhalen, en, in geval van
een afwijzend antwoord, de zaak zal overgeven aan de wet, welke alle hazardspelen
verbiedt. De dividenden hebben over het afgeloopen zomerseizoen te Homburg 42,
en te Wiesbaden 50 pc. bedragen. Men beweert, dat de heer Blanc, de directeur te
Homburg, de zonderlinge poging heeft aangewend om de zaak der speelbanken
tot eene internationale zaak te maken, door zich, doch vruchteloos, tot Frankrijk te
wenden. Ook zou hij, naar men verzekert, den Prins van Wales om diens voorspraak
verzocht hebben, sedert die Vorst, tijdens zijn verblijf te Wiesbaden, een habitué
van de groene tafel geworden was. - De gewezen Hertog van Nassau heeft de huur
van het huis des heeren von Rothschild, dat eerst door den gewezen Keurvorst van
Hessen zou worden betrokken, overgenomen. - Men zegt, dat de Senaat niet zal
deelnemen aan de naar Berlijn aftevaardigen deputatie, ter zake van het uiteenzetten
der lands- en stads-eigendommen. Het schijnt, dat deze kwestie zich geenszins op
eenen weg bevindt, die tot minnelijke schikking voeren kan. Zoo verneemt men, dat
dezer dagen de wapenen en paarden van de voormalige Frankforter militairen tot
staatseigendom verklaard zijn; tegen welke handeling evenwel geregtelijk verzet is
ingesteld.
- Als tegenhanger tegen de blijken van sympathie, waarmede het pruissische
garnizoens-bataillon onlangs in de hoofdstad van het Vorstendom Bückeburg is
ontvangen, wordt uit Detmold aan de Kölnische-Zeitung geschreven, dat de intogt
van de pruissische militairen in het Vorstendom Lippe zich door het
tegenovergestelde heeft gekenmerkt. Toen namelijk de commanderende pruissische
officier den Vorst liet vragen, of Z.H. verkoos, de troepen voor zich te laten defileren,
ontving hij ten antwoord: ‘dat de Vorst op de jagt was.’ Men merkte ook op, dat twee
stukken geschut, afkomstig uit den bevrijdingsoorlog, en welke vroeger voor de
hoofdwacht prijkten, naar het residentie-slot waren overgebragt, als het ware, om
der pruissische magt een dreigend: ‘Tot hiertoe, en niet verder!’ toeteroepen.
Bovendien trekt het de aandacht, dat de lippesche officieren, ofschoon sedert lang
bij het pruissische leger ingedeeld, tot nu toe niet formeel van hunnen eed aan den
Vorst ontslagen zijn.
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[19 oktober 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
19 oktober 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, tot onderaan
blz. 3 beschreven. (M.M.)
Myn voorganger: Charles Eduard Pierre Carolus (geb. 1817) werd in december
1854 benoemd tot assistent-resident van Lebak en overleed aldaar op 1 november
1855.
werd vergeven: over de oorzaak van Carolus' dood is veel gepolemiseerd; dat
men in 1855-56 in Lebak aan vergiftiging dacht, staat vast. Ondanks tegenwerpingen,
ook van medische zijde, heeft Multatuli er eigenlijk nooit aan getwijfeld.
Vondels feest: in oktober 1867 werd het Vondelstandbeeld in het Vondelpark
feestelijk onthuld.
Keulen 19 October 1867
Waarde Heer Huët, Ik ben verlegen over de moeite die gy U naar aanleiding van
myn verzoek, wel hebt willen getroosten, en ik dank u zeer. (ook voor de f 25. die
behoorlyk ontvangen zyn.)
Uit uwen brief meen ik te mogen opmaken dat ge 't druk hebt, en daarom zal ook
ik niet veel schryven. Dit alleen: ik vind de Holl: couranten komiek. Zy zelf zwygen
my dood, en tegelykertyd maken ze er een soort van bluf van dat men in 't buitenland
zich met ‘onze’ (ik protesteer!) letterkunde bemoeit. Naar aanleiding van de 2 millioen
waarmee Mijer geen weg weet, (volgens 't Bat. H.B.) ware er toch waarlyk iets over
my te zeggen.
Dàt Mijer er nu geen weg meê weet, is te begrypen. Publiek mag ik 't niet zeggen,
maar waarlyk, er is maar één manier om in Indië de boêl goed te krygen, dat is door
my in de hoogte te steken. Ieder zal natuurlyk dit voor een eigenbelangzuchtig
oordeel houden. Ik weet dat ik juist schuw ben het te uiten, omdat het myn belang
is. Wáár is het toch. De heele zaak met Indië zit in de contrôle van de hoofden door
de ambtenaren (zooals de instructien luidden en luiden). Ik wilde die instructien
volgen, en lyd gebrek. Kan men verwachten dat, na dat voorbeeld, iemand zyn pligt
zal durven doen? Neen. Dat ‘de persoon die de Regenten zal kunnen controleren,
nog moet geboren worden’ (Bat. Handelsblad) is onwaar. Ik kon het, en ieder zal
het kunnen, zoodra hy weet dat hy daarvoor niet zal worden gestraft. Had Duymaer
v Twist my gesteund, inplaats van, volgens den slenter, myne excentriciteit (dàt was
het, namelyk: ongewoon)
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te beschouwen als krankzinnigheid, dan ware sedert lang alles in orde. Velen stonden
gereed myn voorbeeld te volgen. (Myn voorganger was reeds begonnen, doch werd
vergeven.) Dat, na myn voorbeeld niemand durft, is natuurlyk. Ik kan 't, met het oog
op den toestand van myn gezin, niet kwalyk nemen.
Doch men zegge niet dat eene eerlyke controle onmogelyk is. Is er één feit
weersproken van de dingen die ik, na korte aanschouwing in myne provincie, ter
tafel bragt?
Jammer is het, dat ik deze zaken niet behandelen kan. Myne innige overtuiging
dat alleen het stellen van de kroon op myn hoofd, de zaak in orde brengen kan,
wordt in de uiting verlamd door de natuurlyke neiging om myn oordeel aan eigenbaat
toeteschryven. O, indien ik een ander was - ik zou 't hun vertellen! Indien D.v. T wist
zyn pligt had gedaan ware sedert lang alles in orde, want nog eens: velen wilden
myn weg op. Myn controleur was een braaf man (Verbrugge) doch had geen moed
genoeg om voortegaan. Zie eens, bid ik u in de minnebrieven, de door hem
beantwoordde vraagpunten.
Is men dan doof, blind en suf, dat men het eenig ware in die zaak niet zien kan?
Het ligt 'm niet in nieuwe Haagsche wetten, de fout ligt in 't door de vingers zien der
afwykingen van de bestaande.
Wilt ge my iets schryven over Vondels feest? Ik denk dat ge nu in Amsterdam
zyt, en wensch u en uwe vrouw beter weêr dan we hier hebben.
Wees met Haar, hartelyk gegroet van uw liefhebbenden
Douwes Dekker
Over 10 dagen moet ik weêr verhuizen, en weet nog niet waarheen. Ook niet of
ik überhaupt in Keulen zal kunnen blyven. Ook niet of ik Keulen zal kunnen verlaten.
Pleizierig! En ginds 2 millioen te plaatsen - 't Is een verdrietige wereld.

[19 oktober 1867
Bericht Sneeker Courant]
19 oktober 1867
Bericht in de Sneeker Courant, nr. 84. (Archief Sneker Nieuwsblad; fotokopie
M.M.)
Multatuli begint in het buitenland bekend te worden. Na de North British Review, en
de Revue Brittanique, kondigt nu ook de Revue Moderne (vroeger Revue
Germanique) een artikel over zijn Max Havelaar aan.
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[23 oktober 1867
Van den Rijn (LXXII)]
23 oktober 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
250.

Van den Rijn, 21 October.
In een brief uit Darmstadt wordt geklaagd over de ‘dubbelzinnige houding’ der
Regering en van de officiële Darmstädter-Zeitung. ‘In weerwil daarvan (aldus uit
zich die correspondent), hoort men eenstemmig de nieuwe inrigting van het
postwezen roemen; de militaire exercitie wordt door alle officieren toegejuicht; de
troepen zijn nagenoeg allen met achterlaadgeweren gewapend; eene afdeeling
geweermakers is onlangs van Sommerda (de woonplaats van den heer Dreyse,
den uitvinder van het naaldgeweer) teruggekomen, met de noodige bekwaamheid
om het nieuwe wapen te vervaardigen. Ook in het schoolwezen ziet men
veranderingen tegemoet, en men hoopt, dat ook daarin Pruissen tot voorbeeld zal
genomen worden.’
- De (clericale) Kölnische-Blätter bevatten een uitvoerig berigt omtrent de redenen,
die het huwelijk des Konings van Beijeren hebben doen afspringen. Volgens die
courant, ligt de schuld dezer mislukking aan den componist Wagner en aan de
pruissische partij. De invloed van 's Konings gunsteling zou zich bij den Souverein
hebben doen gelden, om hem van de Aartshertogin Sophia aftetrekken, zoodat hare
familie zich genoodzaakt zag, den Koning zijn woord terugtegeven. Bladen van
eene andere kleur uiten nu den wensch, dat ‘de Koning tot de traditien van zijn Huis
moge terugkeeren, door eene protestantsche gemalin te kiezen.’ Men zegt, dat de
bloedverwanten der gewezen bruid (de familie van Hertog Max) zich door het
voorgevallene zeer gekrenkt gevoelen.
- In eene vergadering van de Kurhaus-maatschappij te Wiesbaden is het dividend
over het zomer-semester op 40 pc. vastgesteld. Men vermoedt, dat het
winter-semester nog 10 of 12 pc. zal opleveren; ‘en (zegt de Kölnische-Zeitung) dat
geschiedt sedert jaren. Waarvoor zou men dus den bezitters van actien nog eene
schadeloosstelling aanbieden? Bij een kapitaal van 2,600,000 fl. en zulke winsten
was het toch geene onbillijke vordering van de Regering, voor eene vierjarige
verlenging der concessie, 800,000 fl. te bedingen.’ De Mainzer-Beobachter vraagt,
wat die courant bedoelt met een winter-saizoen,
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daar de Bank te Wiesbaden gedurende het ruwe jaargetijde gesloten is? Vervolgens
maakt zij de opmerking, dat de winsten hoog schijnen, in evenredigheid met het
nominaal kapitaal; doch waarschijnlijk geenszins zoo hoog zijn, in verhouding tot
de prijzen, welke door de tegenwoordige bezitters voor hunne aandeelen betaald
zijn. Ten slotte vraagt het Mainzer blad, ‘of de verregaande onzedelijkheid van het
spel (de grond, waarop de intrekking der concessie zou moeten rusten) eene reiniging
zou ondergaan door het afstaan van ⅙ der winst aan Pruissen?’
- Bij de behandeling der italiaansche zaken maakt de Kölnische-Zeitung de
opmerking, dat de verwikkeling misschien zal eindigen met eene gemeenschappelijke
occupatie van Rome door fransche en italiaansche troepen. ‘Dat Victor-Emmanuel
zich niet hardnekkig tegen Napoleon zal verzetten (zegt zij), achten wij waarschijnlijk,
daar die Vorst even zeer voor de hel als voor de Franschen bevreesd is. Wat den
Keizer aangaat (vervolgt het genoemde blad), hij zou gewis verstandiger handelen,
indien hij, gelijk hem door de helderste hoofden wordt aangeraden, zich verschool
achter het beginsel van niet-interventie. Wij erkennen echter, dat de hofpartij, die
hem tot de expeditie naar Mexico overhaalde, nog altijd magtig is. En toch loopt de
kwestie te Rome geenszins over godsdienst; want het Pausdom heeft bestaan
zonder wereldlijke magt, en zal, ook na het verliezen der souvereiniteit te Rome,
blijven bestaan, even goed als het Keulsche aartsbisdom na het afschaffen der
keurvorstelijke waardigheid van den bisschop.’

[24 oktober 1867
Van den Rijn (LXXIII)]
24 oktober 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
251.

Van den Rijn, 22 October.
Men schrijft uit Frankfort: ‘In eene vergadering van het stedelijk bestuur heeft men
zich op nieuw beziggehouden met de scheidingskwestie. De voor die zaak benoemde
commissie heeft de hoop te kennen gegeven, dat de Regering ten opzigte van
Frankfort dezelfde welwillendheid moge toonen, welke zij in de onderhandelingen
met Nassau, Keurhessen en Hannover aan den dag heeft gelegd. Er werd
aangevoerd, dat de Neckar- en Wezerspoorwegen

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

468
het gemeenschappelijk eigendom zijn van den Staat Frankfort en van de stad. Wilde
nu de pruissische Regering zelve die spoorwegen administreren, dan behoorde zij
de netto-opbrengst aan de stad te verantwoorden, of wel, die banen voor goed
overtenemen, tegen eenen prijs, die in verhouding stond tot de opbrengst. De naar
Berlijn aftevaardigen commissie zou in dien geest instructien ontvangen. Tot leden
r

r

dier commissie zijn gekozen de heeren d Rumpf, d . E. Passavant en von Rothschild.
Of ook leden van den Senaat zich aan de deputatie zullen aansluiten, is nog
twijfelachtig.’ Een Mainzer blad maakte de opmerking, dat de gemeenteraad van
Frankfort hoogst waarschijnlijk slechts welluidendheidshalve heeft gewezen op de
pruissische welwillendheid omtrent de geannexeerde landen, en met die uitdrukking
bedoeld heeft, dat de gewezen Souvereinen dier gewesten zoo mild bedacht zijn.
‘Wat toch de nieuwe provincien zelven aangaat (aldus drukt dat orgaan zich uit),
wij betwijfelen het zeer, of de ingezetenen zouden instemmen met deze lofzang op
Pruissens welwillendheid. De militaire dienst, de Bondsbelasting, de zoogenaamde
verbetering in het regtswezen, het wegschenken van domeinen aan de onttroonde
Vorsten, - dit alles stemt de bevolking niet zeer gunstig voor de nieuwe orde van
zaken, en wij kunnen niet gelooven, dat het den Frankforter gemeenteraad ernst
was met het verlangen om even als Nassau, Hessen of Hannover behandeld te
worden. Het is waar, dat de gewezen Vrije Stad geen Souverein schadeloos behoeft
te stellen; doch indien men daartegen overstelt de betaalde oorlogscontributie, dan
zullen waarschijnlijk de nieuwe deelen van het pruissische Rijk elkander weinig te
benijden hebben.’
- Uit Fulda wordt berigt, dat de oostenrijksche bisschoppen de groote vergadering
in die stad niet zullen komen bijwonen. Als oorzaak hunner afwezigheid wordt
opgegeven ‘de Concordaatsstorm, in verband met andere moeijelijkheden, die hen
verpligten, in Oostenrijk te blijven, om hunne plaats in den Rijksraad intenemen.’
- Aan het Frankfurter-Journal wordt geschreven, dat het in Sleeswijk liggende
stadje Christiansfelde aan Denemarken zou worden afgestaan, en op de klagt, alsof
dit eene hemeltergende misdaad zou wezen tegen duitschen burgerzin en duitsche
beschaving, antwoordt de Kölnische-Zeitung: ‘Zou men niet meenen, dat hier spraak
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was van eenen belanrijken zetel der duitsche ontwikkeling, - van een middelpunt
onzer beschaving, - van eene stad, die 20,000 of 30,000 zielen omvatte? Welnu,
dat Christiansfelde is niet eens eene stad; het is een in 1771 door de deensche
Regering gebouwd vlek, 't welk, volgens de laatste opgaven, 693 inwoners telt, die
(gelijk uit eene stemming gebleken is) voor twee derden deenschgezind zijn. Reeds
sedert twintig jaren wordt de duitsche natie door de dagbladen op deze wijze misleid.
Met pauken en trompetten verkondigt men, dat eene deputatie uit Christiansfelde
naar den Koning van Pruissen op weg is, om te smeeken, niet te worden verstooten,
en niet uitgeworpen te worden in den poel der deensche ellende. Men weet toch,
dat in 1864, na den vrede van Weenen, meer Duitschers aan Denemarken zijn
afgestaan, dan thans in het bedoelde landstadje wonen, en nooit heeft dit de minste
aanleiding tot klagten gegeven. Indien zelfs het zoo onbeduidende Christiansfelde
niet mag worden afgestaan, dan zou het beter zijn, het onderhandelen over restitutie
van grondgebied aan Denemarken geheel te staken, en ronduit te verklaren, dat
Pruissen zich om het Prager-tractaat niet bekommert.’ - In andere bladen wordt
geklaagd over de onderdrukking, waaraan in Denemarken de Hernhutters zouden
blootstaan; eene beschuldiging, welke (volgens de Kölnische-Zeitung) niet alleen
elken grond mist, maar des te belagchelijker en ondankbaarder wordt, indien men
bedenkt, dat de Hernhutters juist in Denemarken gastvrij ontvangen en beschermd
zijn, toen zij, om geloofsvervolging te ontgaan, de wijk uit Duitschland moesten
nemen.

[29 oktober 1867
Van den Rijn (LXXIV)]
29 oktober 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
255.

Van den Rijn, 26 October.
sten

Men schrijft uit Kassel: ‘Den 1
November wordt in Keurhessen jaarlijks een
zoogenaamde boet-, bede- en dankdag gevierd, en de verschillende consistorien
zijn beurtelings belast met het redigeren van een daarbij te gebruiken formulier,
hetwelk den naam van Bettagszettel draagt. Dit jaar was de beurt aan den
super-intendent Kümmel te Marburg, die in de toespraak de volgende zinsneden
had opgenomen: “En hoewel Hij uit louter genade ons volk heeft bewaard
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voor bloed en pestilentie, heeft Hij het toch, wegens zijne ontrouw, niet ongestraft
willen laten; ja, Hij heeft ons geslagen met het scherpste zwaard, waarmede een
volk kan geslagen worden, met het verlies zijner zelfstandigheid, en van het
Vorstenhuis, onder welks schepter het eeuwen lang met eere eene plaats onder
zijne broederen ingenomen heeft; een Vorstenhuis, welks wijsheid en godsvrucht
ons het zuivere woord des Evangeliums hebben weten te veroveren, en als een
kostbaar erfstuk der vaderen hebben weten te bewaren.” Ten gevolge dezer uitlating,
zijn de reeds rondgedeelde Bettagszettel's teruggevorderd. Men verneemt thans,
dat zij aan de betrokken geestelijken zijn teruggegeven, onder bepaling echter, dat
zij niet van den kansel zullen worden voorgelezen.’
- Uit Berlijn verneemt men het overlijden van den hoogl. Franz Bopp, die zich
gedurende meer dan eene halve eeuw bijzonder heeft onderscheiden door het
bevorderen der vergelijkende taalkunde.

[30 oktober 1867
Van den Rijn (LXXV)]
30 oktober 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
256.

Van den Rijn, 28 October.
De nieuwe organisatie der politie te Frankfort is nu tot stand gekomen. Het gebied
der voormalige Vrije Stad is verdeeld in twee districten, waarvan het eene de stad
zelve, met Sachsenhausen, het andere de stad Bockenheim en de verdere
buitenwijken, met Rüdelheim, omvat. Het binnen-district is verdeeld in zeven, het
buitendistrict in acht sectien, welke ieder onder eenen commissaris staan. Men
sten

verwacht van deze regeling, die den 24
dezer maand in werking getreden is, een
goed gevolg. Men zegt, dat reeds onder het vorige bestuur pogingen tot verbetering
van het politie-wezen zijn aangewend, die echter telkens schipbreuk leden op
tegenwerking. Bij Koninklijk besluit zijn de leges, welke vroeger, bij
naamsverandering, geheven werden door de stad Frankfort, afgeschaft. Die onkosten
waren niet onbelangrijk. Voortaan zal de verandering van naam met minder omslag
kunnen plaats hebben, en slechts afhankelijk zijn van de toestemming der
Kreisgerichte. Reeds terstond hebben velen daarvan gebruik gemaakt; althans, in
het officiële gedeelte der couranten komen lange lijsten van naamsveranderingen
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voor. - Naar men verneemt, heeft de Senaat zich laten bewegen, twee zijner leden
te magtigen tot het deelnemen aan de commissie, die zich, ter zake der
eigendomsscheiding, naar Berlijn zal begeven.
- Men meldt, dat de Keurvorst van Hessen zich te Praag zal vestigen, en te dien
einde het huis van prins Windischgrätz voor 78,000 fl. gekocht heeft.
- De Kölnische-Zeitung meent te kunnen verzekeren, dat het mislukken der
voorgestelde verandering in de Constitutie van Mecklenburg niet als eene groote
ramp behoeft beschouwd te worden. Zij schrijft het voorgevallene toe aan zeker
misverstand tusschen de commissie, welke in den Rijksdag daarover rapporteerde,
en de twee fractien der liberale partij. ‘De verdediging der Mecklenburgsche
toestanden door graaf Bassewitz (aldus verzekert dat orgaan) vond slechts weerklank
in spottend gelach, en ook zonder een rijksdagsbesluit zijn de dagen der Constitutie
van dat landje geteld. De aangenomen wetten op de vrijheid van reizen en
nederzetting zullen, veel beter nog dan een besluit, den bijl aan den wortel leggen,
en werkelijke verbeteringen zullen de wettelijke verandering op den voet volgen.
De Mecklenburger weet nu, waar hij vrijheid en brood vinden kan, en zal zich
derhalve aan de lasten, die hem drukken in zijn geboorteland, kunnen onttrekken.
Men kan niet vorderen, dat een Rijksdag in zijne eerste zitting alles op eenmaal tot
stand brengen zal. De stoot is gegeven, en de gevolgen zullen zich niet laten
wachten.’
- Men schrijft uit Berlijn: ‘Volgens berigten uit Brussel, is in Holland, sedert de
stalling van het vee, de ziekte onder de runderen weder uitgebroken. Het verbod
tegen den invoer in Pruissen was sedert 1 October opgeheven. Belgie, dat zich
bedreigd ziet door den doorvoer, wendt bij het pruissische bestuur pogingen aan,
om in het regerings-district Aken het verbod weder van kracht te doen verklaren.’
- Als in verband staande met de niet zeer voorkomende wijze, waarop het
pruissische garnizoen in het Vorstendom Lippe ontvangen is, wordt uit Detmold
geschreven, dat de minister von Oheimb hoogst waarschijnlijk zijn ontslag vragen
zal. Van pruissischgezinden kant berigt men daarover het volgende: ‘Hoe onbestemd
ook de geruchten zijn omtrent de oorzaken van dezen gevreesden stap, - meenen
wij te kunnen verzekeren, dat het volk den heer von
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Oheimb zeer ongaarne ziet vertrekken, daar hij zich in de algemeene sympathie
verheugt; hetgeen reeds hieruit blijkt, dat er van alle zijden deputatien opdagen, om
den Vorst te verzoeken, den minister, wiens willen en werken als zo bijzonder
zegenrijk voor het land beschouwd worden, niet aan zijnen werkkring te onttrekken.
De heer von Oheimb heeft zich de achting en de liefde van het grootste gedeelte
der bevolking weten te verwerven.’ - Het schijnt, dat de stroefheid, waarmede de
pruissische troepen ontvangen zijn, nog altijd voortduurt, en dat daaromtrent de
inzigten van den Vorst en den heer von Oheimb, die bepaald pruissischgezind is,
nogal uiteenloopen.
- Het is bekend, dat in de badensche Tweede Kamer slechts één lid, de katholieke
Afgevaardigde Lindau, zich tegen het of- en defensief tractaat met Pruissen verklaard
heeft. Bij die gelegenheid is tusschen den minister Freydorf en den heer Lindau een
woordenstrijd gevoerd, waarop het welligt van belang is, nader terugtekomen. Ten
eerste, zeide de heer Lindau, had Pruissen verklaard, zijne bescherming niet
uittestrekken tot de aan gene zijde van den Main gelegen landen, en, ten anderen,
zou wel degelijk Baden betrokken worden in eenen door Pruissen te voeren oorlog.
Daarop vroeg de minister von Freydorf, van waar de Afgevaardigde Lindau dit wist,
daar hem, minister, de aangevoerde bijzonderheden alleen uit een clericaal en een
democratisch blad (den wurtembergschen en den badenschen Beobachter) bekend
waren; welke bladen te dier zake door de groothertogelijke Regering waren
gelogenstraft. Daarop bragt de Afgevaardigde Lindau de volgende interpellatie ter
tafel: ‘Heeft de Koning van Pruissen, bij het sluiten des verdrags, uitdrukkelijk beloofd,
Baden te zullen beschermen, in geval dat land mogt worden aangetast, of zal Baden
in oogenblikken van gevaar even onbeschermd staan als in 1859, toen Pruissen
werkeloos bleef?’ De minister repliceerde, dat de waarborg lag in het aanvallend
en verdedigend tractaat zelf, waarbij men zich van weêrszijden bescherming en
hulp beloofde. Het uitdrukkelijk verlangen van de bedoelde toezegging kon slechts
plaats vinden, indien een redelijke grond voor twijfel aanwezig was, en men kon
zich daarbij niet beroepen op berigten van niet zeer geloofwaardige nieuwsbladen,
die gewoon waren, allerlei der Regering nadeelige geruchten te verspreiden. De
heer Lindau verzekerde daarop, zijne mededeelingen ontvangen te hebben van
zeer hoog-

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

473
geplaatste personen, doch weigerde, daartoe aangezocht, de namen dier personen
te noemen. - De Mainzer-Beobachter, dat incident ter spraak brengende, zegt, dat
de houding des ministers zeer zonderling geweest is. ‘In stede toch (aldus redeneert
dat orgaan) van laag nedertezien op de twee genoemde dagbladen, zou het gepaster
geweest zijn, eenvoudig te verzekeren, dat Baden door Pruissen, in geval van nood,
zal worden bijgestaan, gelijk, wel is waar, uit het tractaat zou voortvloeijen, doch
hetgeen juist nu, door het weifelend en ontwijkend antwoord van den minister,
onzeker schijnt te worden. Die weifeling open baart zich mede in het vragen der
namen van de personen, die den heer Lindau zouden hebben ingelicht. Is het niet,
alsof de minster weten wilde, wie uit de school geklapt hadden, en in hoe ver zij dit
hadden gedaan? En leidt dit niet tot het vermoeden, dat er inderdaad iets uit de
school te klappen viel? Werkelijk, anders verdedigd dan op die wijze, of in het geheel
niet verdedigd, zou het tractaat meer reden tot gerustheid geven, dan thans het
geval is.’
- Een liberaal beijersch blad, de Fränkische Koerier, berekent, dat op dit oogenblik
in het beijersche Heerenhuis minstens negen erfelijke leden zitting hebben, welke
daaruit verwijderd behoorden te worden, omdat zij hebben opgehouden, de door
de Grondwet voorgeschreven som in de grondbelasting te betalen. ‘In dat negental
(zegt het genoemde blad) zijn niet begrepen de hoogadellijke bankroetiers, die in
het vrije Zwitserland eene weldadige bescherming tegen de beijersche gevangenis
voor wanbetalers vinden.’ - Naar het schijnt, staat het Heerenhuis te Munchen, in
zijnen strijd tegen het nieuwe pruissische Tolverdrag, bijna alleen. Met name al de
voornaamste handelaren en industriëlen des lands verlangen, dat aan Pruissens
wensch, dien zij billijk noemen, voldaan zal worden.
den

- Den 9 November zal te Bern het eerste proefnummer het licht zien van het
orgaan der Ligue de la Paix, wier centraal-comité thans in de genoemde zwitsersche
stad gevestigd is. Het nieuwe blad zal heeten: Dagblad der Vereenigde-Staten van
Europa. De hoofdartikelen zullen onveranderlijk òf in het Fransch, òf in het Duitsch
geschreven zijn; doch al de overige bijdragen zullen afgedrukt worden in de taal,
waarin zij zijn opgesteld. Elke bijdrage zal voorzien zijn van de onderteekening des
inzenders, en alleen deze zal verantwoordelijk zijn voor de door hem geuite
gevoelens.
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[1 november 1867
De Revue moderne publiceert Max Havelaar]
1 november 1867
De Revue moderne, Dixième année, Tome quarante-troisième, Deuxième livraison,
er
1 Novembre 1867 (Paris, Aux bureaux de la Revue moderne 10, Rue du
Faubourg-Montmartre) publiceert op blz. 268-284 de eerste drie hoofdstukken van
de Max Havelaar. (Bibliothèque Nationale, Paris; fotokopie M.M.)
Op blz. 284: (Traduit du hollandais par M.A.J. Nieuwenhuis.)
En: (La suite à un prochain numéro.)

[5 november 1867
Van den Rijn (LXXVI)]
5 november 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
261.

Van den Rijn, 3 November.
De Kroonprins van Pruissen heeft met zijne gemalin en kinderen gedurende acht
dagen te Keulen verblijf gehouden, en is dezer dagen naar Potsdam teruggekeerd.
Men zegt, dat de voorgenomen reis naar het engelsche Hof niet zal plaats hebben,
omdat de Kroonprinses zich in gezegende omstandigheden bevindt. - Naar men
beweert, zou het te Parijs gegoten ruiterstandbeeld van Z.M. den tegenwoordigen
Koning, hetwelk op de vaste brug over den Rijn, als tegenhanger van dat des vorigen
Konings, zal geplaatst worden, eerstdaags te Keulen kunnen aankomen, en reeds
tegen het midden dezer maand op zijn voetstuk geplaatst worden.
- De Kölnische-Zeitung gaat voort met het mededeelen van min of meer
onbelangrijke berigten uit Luxemburg, onder de rubriek: ‘Koningrijk der Nederlanden.’
Onlangs in een hoofdartikel over de slechting der Luxemburgsche vestingwerken
sprekende, verzekerde zij, dat daaraan ‘van nederlandsche zijde’ tot hiertoe weinig
gearbeid was; dat slechts vier werklieden daaraan bezig waren, enz. Thans laat zij
zich door haren Haagschen correspondent het volgende schrijven: ‘Onze minister
van Buitenlandsche Zaken heeft weder een uitstapje gedaan op het gebied der
hoogere staatkunde. In den vorm namelijk eener diplomatieke nota heeft hij zich tot
graaf Bismarck gewend, met de klagt, dat de Kölnische-Zeitung Luxemburg nog
steeds onder het hoofd: ‘Koningrijk der Nederlanden’ behandelt, en graaf Bismarck
heeft, naar men verzekert, met opregt leedwezen zijnen zedelijken afkeer van deze
misdadige handelwijze te
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kennen gegeven. De Nieuwe Rotterdamsche-Courant, dit voorval met spot
behandelende, gaat overigens, van haren kant, voort (allervleijendst) alle berigten
uit Oostenrijk, Boheme, Hongarije en al de verdere Staten des Keizerrijks onder de
rubriek van het eenige Duitschland te plaatsen. Eenmaal slechts heeft zij in hare
kolommen eene afzonderlijke rubriek voor Oostenrijk aangelegd; dit schijnt minder
goed opgenomen te zijn; althans, den volgenden dag vond men Weenen en Pesth
weder bij ‘Duitschland’ geannexeerd. De Kölnische-Zeitung zelve zegt over dit
onderwerp, dat zij vóór de ontbinding van het Duitsch-Verbond Luxemburg onder
de rubriek Duitschland heeft behandeld, doch daarna, dewijl Luxemburg en
Nederland eenen gemeenschappelijken Souverein hebben, en te klein zijn om elk
eene afzonderlijke rubriek in haar blad te vullen, gemeend heeft, die twee Staten
onder één hoofd te mogen rangschikken, te meer, daar zij zelfs het groote Hongarije
onder het opschrift ‘Oostenrijk’ behandelt. Zij hoopt echter, zegt zij, dat de bedoelde
diplomatieke correspondentie bevonden zal worden een humoristisch verzinsel te
zijn.
- Van wege het nationaal-liberale kiesdistrict Bielefeld, is een programma publiek
gemaakt, hetwelk welligt als eene openbaring van de wenschen en verwachtingen
dier partij in het algemeen mag worden aangemerkt. Het luidt aldus: ‘Wij willen onze
Regering op de krachtigste wijze en met vreugde ondersteunen in hare pogingen
om Duitschland te vormen tot één magtigen Staat, en zullen gaarne de middelen
toestaan, die daarvoor noodig zijn. Op het gebied van staathuishoudkundigen
vooruitgang erkennen wij met dankbaarheid de bereidwilligheid der Regering, ook
daar, waar wij de genomen maatregelen als slechts half voldoende en als niet meer
dan eene voorloopige afbetaling op rekening beschouwen. Wij houden het verbeteren
van den zedelijken en stoffelijken toestand der werklieden voor een der belangrijkste
vraagstukken des tijds, en wij verheugen er ons over, dat de Regering genegen
schijnt, althans op stoffelijk gebied, onze wenschen te dien opzigte te vervullen.
Daartegenover staat evenwel de bedenking, dat de volksscholen zelfs niet in de
verte beantwoorden aan de eischen, die wij meenen te mogen stellen. Het is te
betreuren, dat de inwendige staatkundige ontwikkeling des lands zeer veel te
wenschen overlaat. De districts- en gemeentebesturen moeten eene volslagen
herschepping ondergaan;
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de gemeente-beambten moeten bevrijd worden uit de banden hunner drukkende
afhankelijkheid van de Regering; het gemeentebestuur moet meer en meer in handen
komen van onafhankelijke burgers, en ook de bevoegdheid der districts-besturen
behoort uitgebreid te worden. Het getal der regeringsbeambten moet verminderd,
- de districts-besturen moeten tot provinciale besturen vereenigd, - de loop der zaken
moet vereenvoudigd, en de afdoening bespoedigd worden. Wij hebben niet zoo
zeer behoefte aan verantwoordelijkheid der ministers; er is veeleer behoefte aan
meer verantwoordelijkheid der ambtenaren in het algemeen. Ieder beambte, van
den gensdarme af, moet door elken particulier, die zich gekrenkt oordeelt, zonder
formaliteiten, voor het geregt kunnen gedaagd worden. Het speciale hof voor
competentie-conflicten behoort derhalve te worden afgeschaft, dewijl door deze
regtbank de dienstverrigtingen der beambten onttrokken worden aan de gewone
regtspraak. Het beklag in criminele zaken moet niet uitsluitend van de competentie
der ambtenaren van het Openbaar Ministerie zijn. Het moet vergund zijn, elke klagt
te doen voordragen door particuliere pleitbezorgers, en ieder jurist, die zijne drie
examens heeft afgelegd, moet regtszaken kunnen waarnemen, zoo als en waar hij
verkiest. Uitsluitende concessien tot het uitoefenen van eenig bedrijf mogen slechts
verleend worden, wanneer het algemeen belang dit gebiedend vordert. Het intrekken
van verleende concessien mag niet afhangen van de willekeur der politie.’

[8 november 1867
Brief van d'Ablaing aan De Mol van Otterloo]
8 november 1867
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan T. de Mol van Otterloo. (Kopieboek
3, blz. 102-103. M.M.)
Waarde Heer.
Vergeef mij dat ik u nogmaals lastig val, doch ik moet in een urgente zaak een
besluit nemen waartoe mij uw antwoord onontbeerlijk is. Ik heb om eenigermate uit
mijn oogenblikkelijke moeijelijkheden te geraken, het kopijregt en de voorhanden
voorraad der werken van Multatuli gestoken in de fondsveiling onder boekhandelaren
die dezer dagen, - ieder oogenblik te wachten, - zal gehouden worden. Ik zou
ongaarne dit uitmuntende fondsartikel voor een spotprijs in andere handen zien
overgaan, en stellig zal een reëlle waarde van
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f10.000. hoogstens opbrengen f4000, -. omdat de persoonlijke reputatie van den
schrijver de koopers niet uitlokt en het opruimen in veiling schijnbaar niet pleit voor
de waarde van het artikel, dat daarenboven in andere handen als de mijne stellig
reeds door den overgang alleen in debiet zou achteruitgaan.
Daarom ben ik zoo vrij, nu het nog tijd is den verkoop tegen te gaan of minstens
een prijs te limiteren en met het oog op uwe vriendelijke aanbieding als Commanditair
associé of geldschieter tot de zoo noodige en voordeelige uitbreiding van mijn zaak
op te nemen, u beleefdelijk te verzoeken mij te doen weten of ik op de vervulling
dezer belofte nog tijdig genoeg zou kunnen staatmaken om deze enorme opoffering
onnoodig te maken, en het beste mijner uitgaven voor mijn zaak te bewaren.
Het hangt hier van af van een onmiddelijke dicisie van mij, dus ik wil hopen dat
mijn onbescheidenheid op grond daarvan mij door u zal ten goede gehouden worden.
Ik heb de Eer u de verzekering mijner hoogachting aan te bieden.

[12 november 1867
Brief van Multatuli aan Tine]
12 november 1867
Brief van Multatuli aan Tine. Dubbel en enkel velletje postpapier, tot het midden
van blz. 5 beschreven en als vouwbrief verzonden. (M.M.)
Op blz. 6 het adres: Madame E.H. Douwes Dekker baronne de Wijnbergen via
di Rugabella Coll. fem. Le Comte-Vigo Milan Italie.
Keulen 12 November
lieve lieve tine, Ja, ik heb Stefanie's brief, en nu van daag ook jou brief en ik ben
er eigenlyk bedroefd over want ik zie als hoofdzaak in die verandering niets als dat
jy die rust en kalmte noodig had (zooals je by de invitatie naar Milaan beloofd was)
nu veel zorg en moeite hebben zult. Je hoest dat is my het voornaamste in de zaak
en daardoor valt alles wat anders goed zou kunnen zyn weg. Ik ben zeer ongerust!
Vraag je my wat ik deed en doe? Ik tob en lyd. Tot in myn slaap toe zoek ik naar
middelen om je terug te krygen, en daarop nu te hooren dat ik omdat ik iemand heb
die je remplaceert als het ware berust in de onnatuurlyke scheiding, is wel hard. Dat
je omtrent my niet goed ingelicht bent door Stefanie, die ‘gehoord had’ dat ik by
elken
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uitgever geld kan krygen voor myn schryven, (hetgeen doodeenvoudig een leugen
is) begryp ik heel goed. Stefanie heeft bovendien een zonderlinge wyze van
voorstelling. In haar brief over de school LeComte spreekt ze over ‘je benoeming
tot directrice’ als of je gered was! Ze roert slechts even ter loops je
gezondheidstoestand aan, alsof dat byzaak was en of niet juist de groote
beslommering waarin je nu geraakt bent (zonder geldelyk voordeel, dat je dan toch
waarachtig wel noodig had!) je nadeelig wezen zal. Ik ben zeer ongerust. Al had je
nu fr. 6000 's jaars, dan nog kan dat immers zoo niet blyven, daar je borst lydend
is. O god 't is zoo bitter. Je bent niet op die conditie naar Italie gegaan! Stefanie
schryft er over alsof je gered bent. Heel natuurlyk, de invitatie naar Italie moet met
goed gevolg bekroond worden - al ga jy dan ook te gronde! Ik blyf er by dat jy niet
anders doen kon dan te gaan, maar noodlottig is het! De scheiding zou zoo lang
niet geduurd hebben als je in de buurt had kunnen blyven. Er was slechts één reden
die het wettigde, dat was jou welzyn en dat van de kinderen. En dat is wat de
kinderen aangaat slechts gedeeltelyk, en wat jou aangaat, in het geheel niet bereikt.
Voor my is het overigens van een noodlottigen invloed geweest. Honderdmaal is 't
voorgekomen dat ik met jou en de kinderen had kunnen proberen ons huisselyk
interigten, en daardoor weder aanrakingen had kunnen aanknoopen die nu
afgebroken zyn, maar nu was er voor eene hereeniging zoovéél nodig dat er geen
beginnen aan was. Intussen wordt overal dat zyn van jou in Italie my verweten en
ik ga er onder gebukt. Meen niet dat Mimi ooit een bezwaar was. Zy heeft my in 't
leven gehouden, en duldt nu sedert jaren de grootste ellende met meer moed dan
ik den laatsten tyd had.
Die toespeling in je brief is wel bitter voor me. Maar 't komt omdat je niet weet
hoe ik tob. Ik myd het schryven daarover - en dit is natuurlyk want je begrypt hoe
het my smart je eigen leed te vermeerderen door verdrietige brieven. Ook is het
meedeelen van tobbery, die dagelyksche afwisseling van hoop en vrees en eindelyke
mislukking zoo bitter. Dan lyd ik het geledene nog eens. Daar heb je nu byv. de
Vlaamsche zaak. Maanden lang heb ik daarover in correspondentie geweest. Naar
myn beste weten heb ik geschreven om de menschen op te wekken my te gebruiken:
Zóó dat ik jou en de kinderen kon terug roepen en ons in Belgie een vaderland
verschaffen’. Gedurende al dien tyd was ik altyd à la veille om van gebrek
omtekomen,
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en god weet hoe ik 't gemaakt heb om te kunnen wachten. Dikwyls telde ik den tyd
dien ik nog leven kon by uren. Als ik drie dagen verblyf en voedsel voor my had was
ik bly. Nu, na al myn geschryf daarover, na alle praatjes van sympathie wil men
niets doen. Dat heeft my bezig gehouden van Augustus af! Wat ik van dien tyd af
geleden heb is niet te beschryven. Als ik 'savends te bed liggende aan jou en de
kinderen denk, gaat er een schok door my. Met geduld en overleg (en altyd in de
vrees dat ik niet in leven blyven kon tot den uitslag) heb ik myn best gedaan. De
slotsom is geweest dat ik met moeite fr 200 voorschot heb gekregen (van een
millioenair!) voor een lezing die ik te Gent zal komen houden, omdat ik ronduit
schreef dat ik van gebrek omkwam.
Na zoo'n mislukking zak ik weer in elkaêr en ik heb tyd noodig om wat te bekomen.
Zóó is myn leven en je doet my verwyten!
Ik zit erg in den brand met den brief van Stefanie. Ik mag om jou en Edu niet
zeggen hoe ik over alles denk, en ik ben woedend over die invitatie naar Italie. Ook beschouw ik nu haar ophemelen van de zeer verdrietige zaak met die directie
van de school, als gemaakt om zich te dekken, alsof de reis naar Italie toch een
verstandige zaak was geweest! Als 't er om gedaan was om ons eens vooral te
gronde te rigten, kon het niet beter overlegd zijn. Jy moest het aannemen. Je kon
ook niet weten dat er zoo weinig ernst was in de betuiging om je rust te verschaffen.
En dat kon ik ook niet weten. Ook ik was zoo bly! En nu, nu ben ik meer ongerust
dan ooit.
Wij beiden hadden aanspraak gehad op wat rust en kalmte. In plaats daarvan is
't juist andersom geworden. Schryven? Ik? Ik heb werk om dezen brief te schryven.
Wat denken zulke menschen wel! Schryven? Als ik dagelyks in angst zit voor eten
en wonen? Op den 29 October wist ik niet waar ik den 1 November slapen zou. En
nu weet ik 't niet tegen December. Doch dat is nog 16 dagen en zulk bezwaar tel ik
niet meer. Ik ben gewend aan angst voor morgen. Maar is dat een toestand om te
kunnen schryven? Bovendien ik ben geen schryver. 10000 maal heb ik dat gezegd
en men wil my niet gelooven. Stefanie wist my te vertellen dat het Gouvernement
my zou helpen. Dat wist zy! 't Is om razend te worden.
Ik hoor dat er in allerlei revues over my gesproken wordt. (Revue moderne, Revue
Brittannique, North English review) Dat benadeelt my nog! Ja, want als ik dan hier
of daar in hoogen nood beken dat ik ver-
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legen ben om 5 franc, discrediteert dit nog erger dan by een ander. Dit heb ik nu
ook weer in Belgie ondervonden. Nu moet ik (als ik reisgeld heb naar Gent om die
fr. 200 inteverdienen door een lezing. O god ik heb ze niets te zeggen, dan een
vloek over hun beroerdheid. En als ik dat doe, juichen ze my toe en zeggen dat ik
zoo mooi spreek. Maar als ik dan hulp vraag noemen ze my een gemeene kerel. Dat je in de omstandigheden van die school zóó deed als je gedaan hebt begryp ik
best. Maar 't is een offer, geen hulp of redding voor jou. En zoo toch stelt Stefanie
het voor. Ik ben erg ongerust, en ik vind dat Stefanie - maar basta! Stefanie zei me ‘dat ik je toch vooral geen bedroevende brieven moest schryven,
want dat was zoo nadeelig voor je gestel’. Ogod hoe vreesselyk. Is dat nu domheid
of spotterny? In allen geval is 't wreed.
Zeg lieve beste tine, je schryft niets over conditien - och dat kan me ook niet
schelen, als je maar je gemak kon nemen en beter worden. Waar niets is, kan niets
gegeven worden, de conditien zullen dus wel arm zyn, maar dat is de hoofdzaak
niet. Want al kreeg je nu ruim inkomen, wat helpt het, als je gestel te gronde gaat.
Dat Edu gedropen is doet my genoegen. Je begrypt wel hoe ik 't meen. Het is
beter voor hem dan toejuiching. Dat is de pest voor zyn karakter. Ook daarover ben
ik verdrietig gestemd. Dat missen van de kinderen is al te wreed. En die lieve non
Ogod ik mag er niet aan denken. 't Is om krankzinnig te worden. En men wil dat ik
boeken schryven zal! Dat zou men niet vorderen van iemand die hoofdpyn had,
maar smart begrypt men niet.
Myn drama moet ik nu trachten af te maken. Maar 't deugt niet en 't zal niet gaan.
Bedenk dat ik altyd ‘heel mooi’ moet schryven. Als myn werk (in zulke
omstandigheden voortgebragt!) maar middelmatig is, ben ik ook de renommée van
schryver kwyt, en dan heb ik totaal niets meer. Je zoudt eens zien hoe gaauw ieder
over my heen zou vallen die nu niets durft tegen my schryven, zoodra ik iets
middelmatigs had geleverd. Ik heb nu de keus om òf niet te schryven en myn roem
te bewaren met honger, òf wel te schryven en dan myn roem te verliezen wat ook
geen brood geven zou. Ik vind dat ik het weten moet of ik iets te schryven heb.
Waarom bevalt Stefanie niet? Ik raad haar aan om eens een tweeling ter wereld te
brengen. He, ja, dat zou goed zyn, dat ‘zou’ ik doen in haar geval. O, die zou-
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wers! Iemand die my 't schryven wil opdringen waar dit niet voort komt uit myzelf
toont dat hy nooit een letter van myn geschryf begrepen heeft.Zeg, zou 't niet kunnen dat jy mondelings bedankte voor den brief? Ik zie geen
kans om myn bitterheid te verbergen, want ik kan niet laten jou gezondheid hoofdzaak
te noemen, en ook kan ik niet mee instemmen met den toon van Stefanie die precies
schryft of je nu gered bent. Aan de andere kant zou 't niet antwoorden onbeleefd
kunnen schynen en dan is 't min goed om Edu! O t is zoo moeielyk! Mijn hoofd is
suf Savends laat.
Kyk hoe gek daar liet ik dezen brief liggen omdat hy zoo verdrietig was, en daar
lees ik in den Haarlemmer dat men een redacteur vraagt voor een blad. Ik schryf
er over. en om nu van avond nog weg te krygen sluit ik in haast.
Dag beste tine. Dapper ben je als je gezondheid maar goed was. Dag
onmathematische edu dag lieve non, dag beste kinderen.

[12 november 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
12 november 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, waarvan éen
bladzijde beschreven. (M.M.)
Keulen 12 November 1867
Waarde Heer Huet, Vergeef my dat ik alweêr een beroep doe op uwe
vriendelykheid. Zoudt ge my kunnen inlichten omtrent de voorwaarden van het
aanbod in de Courant van heden, onder het opschrift Redacteur? Zou dat iets voor
my zyn? Ik wil gaarne veel werk leveren, vooral indien ik door een vast inkomen
een eind kan maken aan myn zwerven.
Dat ik niet regtstreeks aan Z.Z. schryf, is uit vrees voor eene onaangenaam refus.
Er zyn veel personen die er zich een fête van maken, my terug te stooten. Indien
gy het terrein zoudt willen peilen, zoo dat ik verzekerd kon zyn daarvan geen gevaar
te loopen, dan wil ik gaarne zelf schryven. Misschien zoudt gy goedvinden een wenk
te geven, dat ik wel genegen zou zyn in onderhandeling te treden en - enfin, ik wilde
maar weten of ik niet risqueer al te zeer myn hoofd te stooten? Zoudt ge my die
dienst willen doen? Och, 't is zoo noodig dat ik zoo iets vind!
Na vriendelyke groete ook aan Mevr. Huet ben ik
Uw liefhebbende
Douwes Dekker
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[12 november 1867
Van den Rijn (LXXVII)]
12 november 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
267.

Van den Rijn, 10 November.
Men schrijft uit Frankfort: ‘De Kamer van Koophandel alhier heeft, naar aanleiding
der thans ingevoerde nieuwe regeling van het postwezen, volgens welke op zonen feestdagen slechts éénmaal brieven worden besteld, besloten, hare bedenkingen
tegen dezen maatregel kenbaar te maken, dewijl men daarin eene belemmering
van den loop der zaken meent te zien. Men zegt, dat vele handelshuizen voornemens
zijn, bij wijze van protest tegen dezen nieuwen maatregel, op zondag hunne kantoren
te sluiten. - In weerwil der vermaningen van de Regering, om spoed te maken met
het verkiezen der leden van het gemeentebestuur, heeft, zegt men, de daartoe
benoemde commissie uit de stedelijke afgevaardigden te dier zake nog niets verrigt.
Men schijnt belemmerd te zijn in de keus van geschikte personen. - Er heeft zich
eene Vereeniging gevormd, die zich tot taak stelt het bevorderen van
bouw-ondernemingen, en welke tevens eene soort van vreemdelingen-bureau wil
oprigten, om de vestiging binnen onze stad gemakkelijk te maken. Tevens zou die
Vereeniging trachten, eene vermindering van de hôtel-prijzen te bewerken.’ - Een
Mainzer blad, de bovenstaande berigten uit Frankfort besprekende, meent, zich
ongunstig over dergelijke pogingen te moeten uitlaten, omdat de inspanning, om
Frankfort op die wijze te doen bloeijen, kunstmatig en onnoodig schijnt. ‘Of de stad
zal zich kunnen staande houden zonder zulke middelen (beweert die courant), òf
zij zal, in weerwil dier opgedrongen bescherming, achteruitgaan, en in beide gevallen
gelooven wij, dat de natuurlijke loop der zaken de beste is. Indien Frankfort zich na
de annexatie niet in dezelfde mate als andere plaatsen ontwikkelt (en wij zien geene
enkele reden, waarom dit het geval wezen zou), dan kan men verzekerd zijn, dat
de zich zoo vaderstadlievend noemende burgers daarvan zelven de schuld dragen.
Het is in zekere kringen (en vooral in de dusgenoemde haute-finance) mode
geworden om klaagliederen aanteheffen, alsof een nieuwe Titus over een nieuw
Jeruzalem had gezegevierd. De tekst “ach en wee” is gemakkelijk te behandelen.
De vraag blijft echter, of zulke jammerkreten van toe-
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passing zijn, en of zij niet, in stede van sympathie voor Frankfort, eene soort van
afkeer inboezemen van de Frankforters, die ten koste der waarheid belangwekkend
willen schijnen. Wij herinneren ons, hoe de directie van den Dierentuin, kort na de
inlijving, al de vleeschetende dieren aan de Zoölogische Societeit te Hamburg
verkocht, alsof het voeden dier gasten onmogelijk was geworden onder pruissisch
bestuur! Zoo ver wij weten, is het vleesch niet duurder dan vóór de inlijving, en wij
gelooven ook niet, dat het getal contribuerende leden van den Dierentuin verminderd
is. Waartoe dient dus zulk comediespel? Welke kan de bedoeling zijn van zulke
kinderachtige manifestatien? Meent men, dat v. Bismarck het gedane ongedaan
maken zal, om aan Frankfort zijn tijgers en leeuwen terugtegeven? En nu die nieuwe
pogingen! Lager prijzen in hôtels zijn ook elders behoefte, en zullen wel, langs den
natuurlijken weg, door concurrentie worden teweeggebracht. Het lokken van
vreemdelingen door commissien ad hoc, noemen wij eene potsierlijke zaak, en wij
begrijpen niet regt, hoe die commissie het zal aanleggen om iemand tot blijven te
bewegen, die anders zou vertrokken zijn. Zal men hem vrijen toegang geven tot
den Dierentuin, om hem daar optewekken tot medelijden bij het aanschouwen der
ledige hokken? Zeer uitlokkend is dit niet. Of zullen vreemdelingen kosteloos worden
opgenomen in de clubs, waar men de wonderen van den verleden tijd bezingt, en
de alleenzaligmakende genietingen van het Vrijstadswezen? Het wordt tijd, dat de
Frankforters, indien het woord Pruissen hun al te onaangenaam klinkt, Duitschers
worden, en dat zij zich eindelijk in opregtheid aansluiten aan het groote geheel, dat
wel huns ondanks, maar niettemin ook in hun belang, is tot stand gebragt.’
- Men schrijft uit Berlijn: ‘Nadat de opmerking gemaakt is, dat vele collecteuren
van buitenlandsche loterijen, loten te koop aanbieden, heeft de Regering bekend
gemaakt, dat de bepaling in art. 33 der noordduitsche Bonds-constitutie, volgens
welke het vrij invoeren en verkoopen, in alle duitsche landen, van uit eenigen anderen
duitschen Staat afkomstige voorwerpen wordt toegestaan, geenszins opheft het
bestaande verbod tegen het venten van loten in vreemde loterijen. Daartegen blijven
de oude strafbepalingen ten volle van toepassing. - Aan de thans in het pruissische
leger ingelijfde nietpruissische officieren wordt de gelegenheid gegeven, zich, in het
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belang van hunne verdere loopbaan, praktisch te oefenen en zich met de
eigenaardigheden van de pruissische militaire dienst gemeenzaam te maken, en
zulks vóór het bijeenbrengen van de recruten der laatste ligting. In de jongste
aflevering van het Militär-Wochenblatt wordt daaromtrent opgemerkt, dat het plaatsen
van zoo vele nietpruissische officieren herinnert aan den toestand, die bij het sluiten
van den vrede na den Tweeden Silezischen oorlog plaats vond. ‘Destijds toch (zegt
het Wochenblatt) was de groote Koning, met het oog op de noodzakelijkheid, om
zijn leger voor latere krijgsbedrijven voortebereiden, er op bedacht, zich van bekwame
officieren te voorzien, onverschillig van welken landaard. Op de slagvelden van den
Zevenjarigen-Oorlog hebben zij gestreden voor Pruissens roem, en hebben zij het
vertrouwen des Konings op de roemrijkste wijze geregtvaardigd. Wij hebben
voorzeker niets minder te verwachten van de nieuwe kameraden, die als Duitschers
zich gewis aangevuurd zullen gevoelen tot het brengen van offers aan Koning en
vaderland. Binnen korten tijd zal het uit gedeeltelijk nieuwe bestanddeelen gevormde
officierscorps een volkomen ineensluitend geheel vertoonen, doordrongen van den
ouden echt-pruissischen oorlogsgeest, en ten elken stond bereid, gehoor te geven
aan den krijgsroep des Konings.’ - Men verneemt, dat het port voor brieven in de
o

stad Berlijn, met 1 Januarij eerstkomende, zal verlaagd worden tot vier penningen
(twee cents ned.) - De gevangenissen te Berlijn zijn zóó vol, dat men de wegens
kleine overtredingen aangeklaagde personen, en de tot korte gevangenisstraf
veroordeelden (dooréén-genomen 250 individuen) bij wijze van uitbesteding zal
moeten doen bewaren en verplegen.
- In Baden heeft de minister van Oorlog, antwoordende op eene interpellatie van
den Afgevaardigde Eckart, verklaard, dat de Regering nooit tot beginsel had
aangenomen, om aan tot officier bevorderde onder-officieren de plaatsing bij den
staf te ontzeggen. De minister verzekerde, dat bij het badensche leger ieder, naar
de maat zijner bekwaamheden, tot de hoogste rangen kon opklimmen, zonder
eenige beperking, hetzij wegens burgerlijke afkomst, hetzij om de wijze, waarop
men zijne militaire loopbaan aangevangen was.

[14 november 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
14 november 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Twee dubbele velletjes postpapier,
geheel beschreven. (M.M.)
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Sadjiah geloof ik: zie V.W. II, blz. 127.
Byron's repliek: toen zijn debuutbundel Hours of Idleness (1807) door de Edinburgh
Review scherp was bekritiseerd, reageerde Byron daarop met de beroemd geworden
satire English Bards and Scotch Reviewers (1809).
Michel Masson: auteur van ‘Le grain de sable’ (1833).
Keulen 14 November 1867
Waarde Heer Huet, Eergister avend deed ik een briefje aan U op de post met een
nieuw verzoek, en gister ontving ik de Revue Britt. in vriendelyk antwoord op een
oud verzoek. Ik ben er verlegen meê. Ik had niet meer durven verwachten dat het
U gelukken zou dat nummer ter inzage te krygen. Ik ben U zeer dankbaar voor al
de moeite die gy U wel hebt willen geven, en ik zit er nu mede in den brand dat ik
u al weder iets gevraagd heb. Ik hoop toch dat het informeren naar die annonce u
niet te veel last veroorzake. Ik begin nu te vreezen dat de boekhandelaar Knoop u
niets zal kunnen zeggen, en dat het dus al weder meer voeten in de aard heeft dan
ik wenschen zou. Vergeef het my toch uit aanmerking van de zeer moeielyke
omstandigheden waarin ik verkeer.
Wat het artikel in de revue aangaat (ik heb gedurig Byron's repliek in de gedachte:
‘English bards and Scottish reviewers’) wat zal ik er van zeggen. Kyk, als ik 't van
myzelf kon verkrygen, zulk werk te leveren, dan bragt ik gewis 20 vellen 'smaands
voort. Wat je niet weet, gis je maar. Een gaping vul je maar aan met 'n frase. Ben
je au bout van je latyn, dan maar een commonplace-praatje over liberalisme en
behoud. (dat in casu niets, volstrekt niets met de zaak te maken heeft). Ik heb niet
gezegd dat de Indische soldaten te ruim beloond worden. Ik heb gezegd dat er op
zulke expedities, zulke ridderbenoemingen volgen, zulke dankgebeden. Het is
onwaar dat ik alle boven my gestelden tot monsters maak. Ik betoogde dat de
algemeene geest schipperen meebrengt, door de vingers zien, en dat dit noodlottige
gevolgen na zich sleept. Het is onwaar dat ik den Javaan tot een ideaal maak (zachte
goedige menschen zyn het) ik heb één voorval geschetst ‘om aan te toonen wat er
kan omgaan in het hart dier arme lieden.’ (Zoo meen ik, staat er. Ik bezit geen
Havelaar.) Voorts herinner ik my uitdrukkelyk geprotesteerd te hebben tegen de
beschuldiging van idealisering. Myn Saïdjah is indedaad zeer gewoon. De opgang
van dat schetsje ligt juist in zyn (Saidjah's) een-
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voudigheid. Hy is niet militant, hy heeft niets byzonders. De versjes die ik hem laat
droomen, zyn de natuurlyke uitdrukking van Javaansche droefheid. In 't maleisch
is 't zeer gewoon droom end zingen. De styl er van is maleisch. Ik had ze
oorspronkelyk in 't maleisch gemaakt en ze dragen er de sporen van. Ook de
aanspraak aan de hoofden moet nagenoeg zoo geweest zyn. Ik zou zoo spreken
in 't maleisch. Ik vertaalde by 't schryven tweemaal myn herinneringen, eerst in,
toen uit de taal waarin ik sprak. Indien ik u iets vertelde uit myn indische carriere,
zoudt ge terstond malayismen ontdekken, voortkomende uit myne begeerte om
waar te zyn. Wie dat niet weet, zou vinden dat ik mooi of leelyk sprak, al naar mate
zoo'n malayisme hem bevalt, en ik zou noch mooi- noch leelykheid beoogen. Wat
nu in die Saïdjah-historie lief klinkt, is te danken aan de werkelykheid die ik copieerde,
niet aan myn maaksel. Ik ben geen kunstenaar. Als ik iets mooi wil maken, wordt
het afschuwelyk. Ik kan er voorbeelden van toonen!
En nog eens, al ware men geregtigd de zeer negative schildering van Saïdjah
voor geidealiseerd te houden, ik heb immers op die beschuldiging geantwoord? Ik
zeg immers: de vraag is niet, of de Javaan zulke liedjes zingen kan, de vraag is of
hy mishandeld wordt? In de minnebrieven geef ik een lyst van gestolen buffels. Laat
mcn de nauwkeurigheid van die opgave aantasten. Dáár ligt de kwestie. Zoudt ge
die pagina eens willen nalezen?
(Maar, let wel, ik houd de juistheid der teekening van Saïdjah vol. Alleen, het doet
niet tot de zaak. Ik zou er niet om geven, of men my toejuichte om schryvery, maar
wel geef ik er om dat men my verdacht maakt van leugen. Zelfs de naam: Saïdjah,
hoort my niet. Op het lystje van gestolen buffels komt een dergelyke naam voor,
Sadjiah geloof ik. Er waren veel buffels gestolen, er waren veel menschen verdreven
uit hunne woonsteden, er waren daarvan velen naar de Lampongs gegaan, er is in
de Lampongs veel gemoord en gebrand, dat alles is waar! Moest ik nu van al die
menschen eene notarieel-juiste geschiedenis geven? Misschien waren er
booswichten onder (niet waarschynlyk, want de vry eenvoudige algemeene
karaktertrek is zachtmoedige apathie, tot op het oogenblik van amok) mogt ik daarom
myn Saïdjah niet tot een zachten jongen maken? Ik geef hem geen enkele
buitengewone hoedanigheid. Zyn zwygen zelfs, na 't vernemen van zyn ongeluk, is
waar. Ook dat hy zeer een-
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voudig den dood zocht. Ik heb meermalen zulk verloop van Javaansche smart
waargenomen.Dan: ‘superieurs blanchis au service... ik laat de gryzigheid daar. De een gryst
e

gauwer dan de ander, maar dit is zeker dat ik op myn 32, 33, 34, 35 jaar weinig of
geen superieuren heb gehad die zooveel en velerlei ‘Service’ hadden gepresteerd,
als ik. Doch ook dit daargelaten, ieder had zyne instructien, de gryzen en de blonden
evenzeer. Ik heb myne instructien gevolgd, en de gryzen volgden de hunnen niet.
Het ‘blanchir’ op die wyze beduidt niet veel. Is verregaande meerderjarigheid eene
verligtende omstandigheid?
En dan, zooals gewoonlyk, helaas! dat wegdringen van de zaak om te spreken
over een boek! De zaak is: dat ik èn in gemoede en naar den letter myner zeer
goede instructien (men kan er geen betere maken in den Haag) myn pligt wilde
doen. Daartoe was meer moed noodig, dan gewoonlyk, wyl myn voorganger die
dat ook wilde, daarom vergeven was.
(Bewyzen kan ik dit vergiftigen nu niet meer. Wel echter dat hy 't zelfde beweerde
als ik, en dat hy van plan was even als ik te handelen. Ook dat men hem voor
vergiftigd hield.)
Dat lokte my aan. Is deze byzonderheid in myn karakter een misdaad? Toch lokte
dit my niet genoeg aan, om niet eerst zachte middelen te gebruiken, 't geen ik nog
bewyzen kan. Eerst toen die middelen niet hielpen, deed ik... nog niets
buitengewoons, maar eenvoudig wat myn instructien voorschreven, en wat ik stipt
genomen reeds terstond had moeten doen. Daarop werd ik overgeplaatst naar eene
provincie, waar 't nog erger was, en waar de resident de zwager was van den vorigen
resident in Bantam, onder wien de Lampongsche beroerten waren... tot rust gebragt.
Die afdeeling was NB niet vacant, men maakte haar vacant. En reeds vroeger had
ik verklaard dat ik niet dienen kon, als ik myn instructie niet mogt opvolgen. Kon ik
toen anders dan myn ontslag vragen?
Daarna heb ik rondgeloopen om eene betrekking - hoe gering ook. Ik wilde klerk
worden op koopmanskantoren. Ik was overal ‘te knap’, en een ‘te groot heer’ daartoe.
De zaak was, dat niemand het gouvernement wilde indisponeren. Ik leefde... jaren
lang... ja hoe! Eindelyk, in Indie overal terug gestoten, zag ik kans naar Holland te
komen. Ik zocht brood, en intusschen - och, t is te lang - te lang! De beschryving
doet my zeer en bovendien ik mag niet vorderen dat ge er belang in stelt.
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Myn hoofdgrief blyft altyd die ongezochte roem over schryvery. Honderdmaal heb
ik gewezen op de onregtvaardigheid van dat verdraaien der zaak, maar 't baat niet.
Een lystje van al de personen waarmeê ik vergeleken ben, zou curieux zyn. Altyd
echter waren 't schryvers of sprekers. Mirabeau was de eerste (Amsterdamsche (!)
Courant) Sterne, Heyne, de schryver der Junische brieven, Apulejus (!) - wat weet
ik het! En nu Chateaubriant! Wat die heer heeft uitgevoerd, weet ik niet regt. Van
zyn schryvery heb ik een en ander gelezen, en als hy niets belangrykers heeft
gedaan dan dat, bedank ik voor de eer van alle vergelyking. Ik ben een goed mensch
die offers bragt voor het regt. De schryvery is byzaak. Als Klaas Ris de
molenaarsknecht spellen geleerd had, zou hy een goed schryver zyn, en wie geen
goed schyver is, acht ik er niet minder om, indien hy overigens een goed mensch
is. Ik houd die schryvery voor een vloek der laatste 3, 4 eeuwen. We hebben overal
praatjes, klanken frases, voor daden gekregen. Toen ik heel jong was, wou ik zoo
graag - ja, ambitieux was ik - wat goeds tot stand brengen. Ik voelde my - zeer
geloovig nog - iets als compagnon van God. Ik redeneerde met hem over: de zaken.
Ik trok me alles aan, als my betreffende. ‘Is 't geen schande, zoo'n beroerdheid in
ons pakhuis!’ Ziedaar de quintessens myner gebeden van dien tyd. Ik schaamde
me voor elk vuiltje in 't heelal.Hoogmoed? O zeker, bespottelyke, krankzinnige hoogmoed. Toch geloof ik dat
er veel schoons zou te zien zyn, als die hoogmoed wat algemeener was, en dan
ware hy ook minder krankzinnig.
En nu afgedaald tot schryvery, tot gekibbel met 'n revue, en tot de hoop dat de
onbekende redactie van die Noordelyke Courant my zal kunnen gebruiken! En
komiek, als dat gelukt, zal 't me vry lastig vallen, niet ‘mooi’ te schryven. Dat zal niet
mogen, denk ik, d.i., ik zal niet precies kunnen zeggen wat ik meen, want daarin ligt
de mooyigheid. Nu geloof ik toch, dat Ris z'n talent verliezen zou, als hy spellen
leerde. t Gevaar is zoo groot, dat men 't natuurlyk uiten van zyn meening daarby
r

afleert! Op 't congres heb ik M Gram leeren kennen. Ik had medelyden met hem.
Hy is mager en bleek, en ik voelde hoe hy op z'n nagels gebeten had, om die gouden
snuifdoos te fabriceren. Ik had zoo'n lust hem wat te vertellen - een donnée voor 'n
novelle En Uw novelle? Gy zyt toch niet boos dat ik zoo fulmineer tegen
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schryvers, gy die een goed schryver zyt. O, O, zoo erg goed toch niet! Als ge slechts
talent hadt, zoudt ge meer voortbrengen. Blondin loopt elken dag op de koord, sans
prejudice voor de volgende week. Neen, neen, als ge slechts kunstenaar waart,
zoudt ge U spoedig ryk schryven. Het moet by u toch ook iets uit de ziel zyn, uit de
bron die slechts op zekere voorwaarden vloeien wil.
Myn drama ligt daar nog altyd onafgewerkt. Het deugt niet, en zal niet deugen.
In weerwil ik een soort van intrigue ontleen aan een verhaaltje dat ik in myn jeugd
las (van Michel Masson) kan ik er geen spanning in brengen. De verzen, mits ik zelf
spreek, maak ik makkelyk en goed, maar 't stuk kan ik niet maken. In de derde acte
is m'n heele intrigue al uit, ieder weet alles, niemand wacht ontknooping - t parterre
zal opstaan, en zeggen: vroeg thuis van avend. ‘Maak 't dan in drie acten’ zult gy
zeggen. Dat kan ook niet. Ik ben en verklaar me, onbekwaam.Maar, - de stukken van de meesters in de kunst zyn waarlyk ook al heel zonderling. Wat 'n leegte! Leegte in handeling zoowel als in gedachten. Toch is elke
regel van Göthe en Schiller een citaat geworden. De psalmdichters hebben ook
geen klagen. Zie nu eens in de courant dien tekst van ter Haar: ‘de wachters op den
morgen’. De zanger heeft, als hy eerlyk man was, zeker niet verlangd dat die woorden
tot hoeksteen zouden worden genomen van een preek. En - ik heb den tekst
nageslagen want zie, ik heb een bybel gekocht - 't is eene herhaling. Maar ter Haar
zegt uitdrukkelyk: ‘laatste gedeelte’ van 't aangehaalde vers. ‘Ziet eens, lieve
menschen, zoo theologisch-knap ben ik, dat ik op dàt puntje van die naald zulk een
toren bouw. Niet op de geheele naald - bewaarme - neen, nog eens, op 't puntje,
en dus... ‘tweede gedeelte’. Ik kan me zoo bedroeven by het denkbeeld dat slordige
r

hoorders thuis zullen vertellen dat de prof over het heele vers gepreekt heeft, en
r

dus zyne bouwkunstige bekwaamheid minder hoog aanslaan dan zy verdient! Prof
vander Hoeven heeft gepreekt over: ‘beginnende van Jerusalem af.’ Ik was een
kind, toen 't gebeurde. Nog doet het my genoegen, dat ik reeds toen niet regt
tevreden was met dat kunstje. Ik heb er hevigen stryd over gehad met zyn zoon die
myn vrindje was.
Och, ik denk dat ter Haar's gezin het noodige heeft, en by hem is. Ik ril by de
gedachte wat ik zou moeten doen, als men my voorstelde op die voorwaarde iets
te zeggen over... iets. Ik vrees dat ik 't zou

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

490
aannemen. En als ik later brusque afbrak, zou 't een deugd zyn van myn
temperament dat dronkemanswaarheid uiten zou, niet van myn karakter dat
bezweken zou zyn onder al te veel leed. Maar, denk ik dan, als ik 't nu elken Zondag
er expres by vertelde: menschen, ik doe 't maar omdat ik zoo graag myn vrouw en
kinderen weêr wilde zien; bedenk toch dat ik 't niet meen wat ik daar vertel; vergeet
toch niet, dat ik u waarschuwde; houd me toch niet voor onopregt... het is niet waar,
dat die toren op die naald staat...Enfin de keus is my bespaard. Met of zonder torens laat men my zitten. Ik moet
dus wel eerlyk blyven, al heb ik er de eer niet van. Sedert Augustus ben ik bezig
geweest met de Vlaamsche beweging. t Was my een moeielyk geval. Ik had er
eigenlyk geen sympathie voor. Maar ik wilde me opdringen dat ik er hart voor krygen
zou, en dan zou ik indedaad iets waard zyn geweest voor de vlamingers. 't Is niet
zoo ver gekomen. Ik kan de voorstellen die ik te doen had, en de plannen die ik
maakte, niet openlyk behandelen. Ik was dus beperkt tot de weinigen met wie ik in
aanraking was, en - het geheel beoordeelende naar die staaltjes - moet ik de geheele
zaak voor een schreeuwerige bluf houden. In clubs by diners &c, poseert het een
e

mensch, zoo'n zaak te dryven. ‘Vaderland, Karel de V , Gent, bakermat, Artevelde,
sporenslag, niet ontaard, echt-nederlandsche dit en dat - ziedaar zoovele steentjes
in allerlei kleur, die slechts wat cement noodig hebben, om een mosaiekje te vormen,
wat ben je me! Toen ik hun vroeg of ze my hebben wilden... O ja! gaarne. De
vlaamsche broeders zouden - gy weet de rest.
Maar toen ik daarop vraagde: of men my een zeer modest bestaan kon bezorgen
voor zooveel arbeid als ik maar eenigzins in staat zou zyn te leveren, was 't antwoord
‘dat de tyd nog niet gekomen was.’ Ook aan 't opzetten van een dagblad kon men
my niet helpen. ‘Dat zou volstrekt niet gaan’.
Vier maanden lang heb ik vruchteloos aan die pogingen besteed. Als non plus
ultra van offer, heeft een Vlaamsch gezinde millionair my 200 fr. voorgeschoten op
lezingen die ik te Gent zal komen houden. Of ik er ooit zal kunnen komen, weet ik
niet, en de man risqueert dus indedaad een offer te brengen aan zyn gloeiend
Neerlandismus.Myne vrouw is zeer lydend, en in plaats van rust te kunnen nemen, waaraan grote
behoefte was, schynt ze in groote drukte en beslom-
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mering geraakt te zyn. De school namelyk waar zy verblyf had, schynt door allerlei
oorzaken zeer achteruitgegaan te zyn, en zy wil trachten, het hare bytebrengen tot
herstel. Dat élan verwondert my niet, maar 't bezwaart me om haar gezondheid.
Myn kereltje is gedropen by een examen, tot myn groot genoegen. Hy leert slecht,
en wordt bedorven door bespottelyke toejuiching van ongeleerde aardigheden.
Zoo'n terugzetting is dus nuttig, hoop ik. En myn kleine meid moet, volgens berigten
van Mevr. Omboni, een engeltje zyn. Zy is leerzaam en yverig.
Als ik U meer schreef dan gy lust hebt te lezen, is 't spoedig terzy gelegd, nietwaar?
Wees hartelyk gegroet met Uwe vrouw en kleine Gideon, het zwaard des Heeren,
Och dat woord doet me denken aan den Compagnon van m'n jeugd - 't is bitter.
t.a.v.
Douwes Dekker
Hoe lang mag ik de revue houden? Misschien zal ik antwoorden.

[18 november 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
18 november 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, waarvan éen
bladzijde beschreven. (M.M.)
ejusdem farinae: van hetzelfde meel. (Lat.)
Keulen 18 November 67
Waarde Heer Huet, Dank voor alles! Voor de bemoeienis met de
‘Redacteur’-annonce, voor de offerte omtrent de Revues en voor de f25. Ja, en dan
voor uwen brief zelf.
Gister den heelen dag heb ik aan U geschreven en in plaats van al die schryvery
(indiscreet door uitvoerigheid) zend ik U nu slechts deze paar regels. Goed, ik zal
de Revues beantwoorden en neem dus uw vriendelyk aanbod aan.
Myn schryven van gister namelyk was één weifelen of 't wel goed was, omdat ik,
door 't refuteren, de aanmerkingen populariseer, en Holland help aan een gewenscht
ἐυρήϰα: ‘Zie je, die Engelschman zegt het ook.’
Die laatste twee woorden zullen twee leugens zyn. 't ‘Het’ is niet het: ‘het’, (de
javaan wordt mishandeld.) en 't ‘ook’ is niet: ‘ook’, want Holland heeft gezwegen.
Soit! Dan zal ik meteen op die twee leugens antwoorden.
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Ik dank u hartelyk voor alles. De revue gaat heden of morgen naar 't opgegeven
adres. 't Is immers niet lomp, dat ik er geen brief by doe? Dat zult gy wel goed
maken.
Ik wou zoo gaarne eens iets voor U doen, maar ik weet niets.
Myn vriendelyke groeten aan U driën.
Uw liefh. Douwes Dekker
De friesche courant zal helaas wel een ‘ist’ of een ‘aan’ noodig hebben.Ik zal dan tevens een oude Duitsche revue beantwoorden ejusdem farinae.

[18 november 1867
Van den Rijn (LXXVIII)]
18 november 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
272.
de gevaren, welke den pauselijken Stoel bedreigen: de nationalistische beweging
die de eenheid van Italië met Rome als hoofdstad nastreefde, vormde uiteraard een
bedreiging voor de onafhankelijke pauselijke staat Rome, zoals die met enkele korte
onderbrekingen sinds 1417 had bestaan.

Van den Rijn, 15 November.
Dezer dagen is te Keulen, onder voorzitterschap van het lid van den stedelijken
Raad Baudry, eene vergadering van katholieken gehouden, waarin besloten is, met
het oog op de gevaren, welke den pauselijken Stoel bedreigen, den Koning te
verzoeken, het gewigt van zijn woord in de weegschaal te leggen voor de vrijheid
en de onafhankelijkheid van het pauselijk gezag. - Het metalen ruiterstandbeeld
van den Koning is te Keulen aangekomen. De dag der plaatsing (tusschen de twee
oostelijke portaaltorens van de vaste brug over den Rijn) zal nader worden
vastgesteld. Waarschijnlijk zal men trachten, Z.M. te bewegen, die plegtigheid
bijtewonen; doch het is onzeker, of men daarin slagen zal. - De heer von Forckenbeck
heeft het mandaat van Afgevaardigde van den Landdag, voor het kiesdistrict Keulen,
aangenomen.
- De badensche Kamer heeft, na een debat van twee dagen, de aangeboden
drukperswet, met eenige wijzigingen, aangenomen. Op voorstel van het lid Eckardt,
drong de meerderheid aan op afschaffing van het regt der politie om de dagbladen
in beslag te nemen. Een amandement van het lid Wundt, om pers-delicten door
eene jury te doen beregten, is naar de commissie verwezen.
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- Uit Frankfort wordt geschreven: ‘Van hier is als bijdrage voor het Freyligrath-fonds
eene som van 2500 fl. naar het hoofd-comité te Barmen gezonden. - Het in de
fransche taal geschreven blad l'Europe Nouvelle heeft opgehouden te bestaan. De
oude Europe, vroeger bestuurd door den heer Ganesco (den voormaligen directeur
van den Courrier du Dimanche, te Parijs), zou, naar men vroeger meende, onder
redactie van den heer Witte, een Nederlander, na de inlijving van Frankfort in
Pruissen, te Dresden worden voortgezet. Men heeft daarvan echter tot heden geen
enkel nummer zien verschijnen. De heer Ganesco bevindt zich, naar men gelooft,
in Turkije, waar hij, tegen eene vaste bezoldiging, zijne pen zou dienstbaar maken
aan de staatkundige belangen van dat land’.
- Men schrijft uit Berlijn: ‘De directien der speelbanken schijnen overtuigd te zijn,
dat, na het bijeenkomen van den Landdag, de wet op haar zal worden toegepast,
en dat hare dagen alzoo geteld zijn. Hier zijn gemagtigden van de Banken te
Homburg en te Wiesbaden aangekomen, om met het ministerie te onderhandelen.
Men verwacht, dat weldra met de ondernemingen te Ems en te Wiesbaden een
vergelijk zal worden getroffen; doch men vreest, dat aan de eischen van Homburg
niet zal kunnen worden voldaan. De directeur van de Bank aldaar (de bekende heer
Blanc) is, vergezeld van vele andere personen, te dier zake sedert eenigen tijd
alhier. Die heeren vorderen eene volledige afbetaling der aandeelen, en beweren,
hunne industrie te mogen en te zullen doorzetten, totdat aan dezen eisch voldaan
zal zijn, ofwel (in verband met de bestaande contractanten) gedurende een nader
te bestemmen tijdvak; welks duur zij voorloopig onbestemd laten, doch waarvoor
zij, als minimum, tien, en als maximum, vijf-en-twintig jaren vaststellen. Het spreekt
vanzelf, dat zulke eischen ongerijmd zijn. Het spel moet binnen het gebied van het
geheele Noordduitsch-Verbond op éénmaal verboden worden, en dat verbod mag
niet tien jaren worden uitgesteld. Indien de Homburgsche Bank zich wil verzetten
tegen den verwacht wordenden algemeenen maatregel, behoort men langs den
wettelijken weg haar te dwingen. Zij heeft zich, naar wij vernemen, voorzien van
adviezen, uitgebragt door regtsgeleerden te Parijs en te Heidelberg (onder anderen,
naar men beweert, van den hoogl. Zöpfl); doch dit zal niet baten. Te Homburg is
het gemeene regt van kracht, en dit kent aan den visscher, wiens netten men
verscheurde,
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geene schadeloosstelling toe voor de misschien te loor gegane vangst. De klager
zou eerst moeten bewijzen, dat er visschen in zijn net zouden gekomen zijn, en dus
zou men van de speelpachters het bewijs kunnen vorderen, dat er altijd dwazen
zullen bestaan, die zich in hunne netten willen laten verstrikken.’ De Bade-Zeitung,
een en ander uit dit betoog mededeelende, zegt: ‘Wij zouden den hoogl. Zöpfl geluk
wenschen, indien hij nooit argumenten te bestrijden kreeg van betere gehalte, dan
deze redenering. In alle kruistogten tegen het spel plagt men het plukken, plunderen
en berooven van het publiek op den voorgrond te stellen. Nu verandert men op
eenmaal van rigting en wendt men twijfel voor, of de Bank wel altijd winnen zal?
Welnu, indien die winst zoo onzeker is, dan vervallen al de klagten over de enorme
dividenden, en het tuighuis der hoogst zedelijke tegenstanders van het spel is eene
Chassepot-uitvinding armer. Wij protesteren overigens ten ernstigste tegen het
monopolie van zedelijkheid, 't welk onze vijanden zich aanmatigen; zij, die zulke
bewijsgronden durven aanvoeren, om duizenden personen met ééne pennestreek
te berooven van hun wettig eigendom. Wij spreken hier niet alleen van de eigenaren
der aandeelen in de Banken, onder wie zeer vele hoogere prijzen dan de
tegenwoordige waarde voor die actien besteed hebben; doch ook en voornamelijk
hebben wij het oog op al de bewoners der badplaatsen en van den omtrek. Zij allen
hebben, zonder in regtstreeksche aanraking met het spel te komen, hunne bezittingen
verkregen naar den maatstaf van zeker, op wettige verdragen gegrond verkeer. Het
despotieke stremmen van dat verkeer doet op eenmaal de waarde van al het
verkregene dalen, en brengt het overgroote gedeelte van de bevolking tot den
bedelstaf. Men denke daarbij niet alleen aan eigenaren van vaste goederen,
hôtelhouders of kapitalisten, die gelden hebben uitstaan op zulke bezittingen. Neen,
juist de arme, de daglooner, de pakdrager, de werkman, die huwen durfde in het
vertrouwen op zekeren dagelijkschen arbeid, zou zich, na het intrekken der
speelpacht, op eenmaal in de grootste ellende gestort zien. Wij blijven beweren,
dat het openlijke eerlijke spel minstens even zedelijk is als velerlei andere
speculatien, die wij met name zouden kunnen noemen, en welke zich verheugen
in de bescherming van de hoogste magten op kerkelijk en staatkundig gebied. Doch,
al ware dit niet zoo, men heft geene onzedelijkheid op door het in de plaats stellen
van iets ergers.
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Zijn door de Regeringen, in welker plaats het Noordduitsch-Verbond (of wel Pruissen)
getreden is, en welker baten en lasten alzoo behooren te worden overgenomen,
fouten begaan, dan behooren de gevolgen daarvan gedragen te worden door wien
het aangaat, en niet door onschuldigen. Al ware het, dat de aandeelhouders der
actien naar hun volkomen genoegen werden uitgekocht, dan nog zou slechts een
zeer onbeduidend gedeelte der schade vergoed zijn, welke het noodzakelijk gevolg
wezen zou van het verstoren van verhoudingen, gegrond op wettig aangegane
verbindtenissen. Wij houden het er overigens voor, dat de Regering dit inziet, en
schrijven daar aan haar weifelen toe. Indien toch het inroepen der wetsbepalingen
tegen elk hazardspel (bepalingen, die het openlijk spel terugdrijven naar de holen
van bedriegers) voldoende was om het voorgewende kwaad te vernietigen, zou
men zich waarlijk niet inlaten met onderhandelingen over afkoop. En dien afkoop
noemen wij eene onopregtheid, - eene jagt op schijn van eerlijkheid; dewijl daarbij
toch altijd slechts spraak zou zijn van de aandeelhouders der Bank, en nooit van
de oneindig aanzienlijker belangen dergenen, die geene actien kunnen voorleggen,
en als eenig bewijsstuk een bedelend huisgezin, een verwoest fortuin, eene
ingestorte woning zouden kunnen toonen.’

[19 november 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
19 november 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Drie dubbele velletjes en een enkel
velletje postpapier, geheel beschreven en met rood potlood genummerd 1, 2, 3, 4.
Als 5 is toegevoegd een dubbel velletje postpapier, bijna geheel beschreven, deels
gedateerd 17, deels 18 november, en voorzien van de aantekening in rood potlood:
dit was de brief dien ik gister liggen liet. (M.M.) Van de twee grote fragmenten uit
Multatuli's drama-in-wording heeft het ene z'n definitieve plaats gekregen in het
eerste bedrijf van Vorstenschool (zie V.W. VI, blz. 21-29), het andere in het derde
bedrijf (id. blz. 62-65).
Enkele woorden, in gotische letters geschreven, zijn in de druk gecursiveerd. in
aeternam rei memoriam: ter eeuwige herinnering aan het feit. (Lat.) de
slot-aanmerking: zie Huets beoordeling, april 1867.
Keulen 19 November 67
Waarde Heer Huet, Van plan heden middag de Revue te verzenden, zag ik hem
natuurlyk nog eens in, en al de redenen die my gister en
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voorgister deden weifelen, komen op nieuw in volle kracht by my op. Hoofdzaak is
dat ik de byaanmerkingen van Mr Th.L. populariseer, en Holland den schyn van
een pretext geef, dat er iets geantwoord is. Ze nemen de hoogdravende litteratuur-lof
voor zich, en betoogen uit de nietigste aanmerking hun regt, om my te verstooten.
Ik zou dit a priori kunnen berekenen, doch a posteriori heeft me dat Utrechtsche
courantje reeds een bewys geleverd. ‘Nu ja - onze litteratuur... &c, maar je ziet toch
wel dat Mult. schuld heeft. Die Engelsman zegt (ook?) dat hy alle Europeanen slecht,
en alle Javanen goed maakt.’ Dit is nu wel onwaar, en voor een onpartydig regter
zou die aanmerking wel vervallen, maar ik heb geen onpartydige regters. Zoo is er
veel! Myn verdediging zou op de mooie litteratuur-zyde geboekt worden, en de
punten waarop ik my verdedig, zouden gebragt worden op myn debet, als bydragen
tot regtvaardiging van den toestand waarin ik verkeer.
- Nu ja - hy lydt gebrek, maar... zie eens, die Engelsman heeft gezegd... dit of
dat.
- Hoe weet ge dat? Laast ge die revue?
- Neen, maar 't staat in Mult. laatste brochure.
Zóó zal 't gaan. Geloof me.
En er is meer. Ik heb geen (of nagenoeg geen) stukken. Geen Havelaar, geen
vry arbeid, geen Minnebrieven - en moet pleiten zonder dossier. Telkens, als ik zou
moeten zeggen: dat staat er niet, kan ik noch citeren noch bladzy opgeven. Zoo zyn
er moeielykheden waarvan iemand in gewone omstandigheden, zich geen
rekenschap kan geven.
En toch kost het my moeite niet te antwoorden! 't Is om kokend te worden by die
laffe praatjes. In allen geval zou het bezit der (Eng.) review my veel waard zyn.
(Deze Brittannique is waarschynlyk eene slechte vertaling). Ook naar de R. Moderne
ben ik nieuwsgierig. 't Zal wel één soort zyn.
Nu hebt ge my met uw zoo vriendelyk aanbod duimschroeven aangezet. Het blyft
verdrietig, en, ik denk, in de geschiedenis van mooischryvers ongehoord, dat ik en
peine zit, over 't al of niet ter inzage krygen van de stukken, die over my geschreven
zyn. Ik denk dat Chateaubriand - hm hm!
Maar nu durf ik waarlyk u zooveel moeite en kosten niet laten doen, daar gy, uit
bestwil meenende dat het repliceren my goed zou doen,
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dat repliceren als voorwaarde stelt. Ook bezweer ik niet dat ik niet antwoorden zal.
Het zwygen zal my moeielyk vallen, al blyf ik 't spreken nadeelig vinden. O, hadde
ik regters. - maar dan ware reeds lang alles anders.Daar ligt een der brieven die ik u gister schreef. En 't was de langste niet. t Was
de laatste maar, die ik weer liggen liet, omdat ik vreesde dat ge my (want
duidelijkheidshalve zend ik hem nu) Havelaar of Minnebrieven & Vryarbeid zoudt
willen zenden. 'T is verdrietig zoo'n oneenvoudigheid.
Ook denk ik by 't schryven gedurig dat het indiscreet is, U zoo in myn zaken te
trekken door uitvoerige beschouwingen. Ja, indiscreter dan hulp vragen. Dit is
makkelyker geweigerd maar zoo'n fideel intrekken in een slechtstaande firma heeft
iets verraderlyks.
En juist daarom wil ik u nu dat laatste fragmentje van den ‘gestrigen’ brief zenden,
dan zult ge later begrypen, waarom ik niet of minder schryf. Want ik zal 't niet weer
doen.
De zaak is nu zoo: geef u toch niet al teveel moeite voor die revues. Het zou my
zeer bezwaren. Gy hebt waarlyk al genoeg voor my gedaan.Er is nog een verwikkelingsfactor in deze historie. De M.H. wordt, of is, vertaald
en men vraagt Daar liggen drie brieven over die zaak, en ik heb ze niet gelezen! De uitlegging
van myn tegenzin zou weêr een langwylig stuk zyn! in 't kort: ik ben misselyk van
Havelaar.
Nu, men vraagt eene voorrede van my. Maar ik weet niet wie dat vraagt? De
uitgever? De vertaler?
Myn god, er staat al een motto voor, en 'n opdragt - moet er nóg meer soep by,
om - toch niet begrepen te worden!
Want dit is myn hoofdgrief: ik kan niet zóó schryven dat ik begrepen word.
Ik houd my veel bezig met wiskunde, en verbeeld me, daarover betere boeken
ter handleiding te kunnen schryven, dan de bestaande. Maar, lettende op de
wanbegrippen die ik schyn te moeten voortbrengen, durf ik niet. Als ik meen betoogd
te hebben dat A A is, hoor ik dat men daarin gevonden heeft - nu, wat ge wilt. De
smart die my dit veroorzaakt is vreesselyk, en indien ik een zelfmoord beging zou
't zeker in zoo'n bui zyn.
Niet op z'n kruisgang (geheel sans comparaison) maar toen hy riep:
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‘Jeruzalem Jeruzalem!’ moet Christus 't meest geleden hebben. Dàt woord bevatte
voor my, als kind reeds, zyn lydensgeschiedenis - niet de kruisiging. Wat men
gewoonlyk z'n ‘lyden’ noemt, heeft hy immers met duizenden ter dood gebragten
gemeen? En velen werden erger gemarteld.
Ik kan my voorstellen dat niet-begrepen worden, dol maakt, letterlyk dol. Ik
wantrouw m'n speeksel in zulke oogenblikken.En nu iets anders. Ik hoop dat het de laatste indiscretie zal zyn van dien aard,
want als ik eens hulp noodig had, waarvan 't verleenen onder uw bereik viel, zou ik
wel vragen. Neen, ik meen de fidele, verraderlyke, valsche indiscretie die schryvery
opdringt.Toen ik op z'n vraag: vanwaar hy gekomen was? myn Eduard zei: ‘uit mama's
buik, O dat deed haar zoo'n pyn - ik moest er van schreien!’ antwoordde hy: ‘Wel
dan zal ik een mooie prent voor haar kleuren.’ En dat deed-i. 't Was een landschap
van drie of vier op 'n centime. 't Werd onder Edu's penseel, blauw, rood, groen, en
dus al mooier en mooier. Toen werd het in aeternam rei memoriam geplakt in 't
deksel van de doos die met pruimen uit Nantes was gekomen, en niet had kunnen
droomen eens 'n naaidoos te zullen worden, met het veelkleurig getuigenis der
kinderlyke dankbaarheid voor 't geboren worden (zoo'n kind is dom, zie Job zooveel:
vervloekt de dag &c) en tevens van de eenvoudige manier waarop 't voorgewend
paedagogisch struikelblok der generatie kan worden uit den weg geruimd. Rousseau?
Neen, ik heb 't niet van Rousseau maar lees veel in 't boek waarin Rousseau las.
(Ik beweer dat-i vaak slecht las.)
- ‘Daar is op deze pagina een en ander dat men zou willen missen.’ hoor ik den
d

criticus C B.H. zeggen, en ‘waar blyft de indiscretie?’ zegt de heer Huet die dezen
brief leest.
Nu, 't is vriendelyk en opofferend, dat ge er naar verlangt. Wat m'n omhaal aangaat
- dat 's myn zaak. Ik heb er nu eenmaal pleizier in, om den beplakten pruimedoos
te kiezen tot punt van uitgang, om neertekomen op 't paar-honderdtal verzen uit
myn verongelukt drama, die ik u aanbied, en die ge zult kunnen voorlezen aan Uwe
vrouw. Ik vind die verzen (of iets er van) even opregt mooi als Edu z'n bonte prent
vond, en - als hy - heb ik op 't oogenblik niet anders. Maar myn verdienste is grooter
o

o

dan de zyne, 1 omdat ik u niet zooveel schuldig ben, als hy aan z'n moeder; 2
omdat hy voor z'n genoegen
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kleurde, en ik een hekel heb aan het schryven. De hoop op toejuiching van 't
geleverde zal wel zoowat gelyk staan.Een koningin antwoordt op 't zacht verwyt van hare moeder: dat ze gister avend
zekeren staatsdienaar te lang heeft bezig gehouden:
Te lang?... O neen! En moê?... Ik was niet moê...
Maar 't zal om uwentwil niet weer gebeuren,
Dat ik zoo laat graaf Otto hier houd, moeder,
En daardoor U van uwen slaap beroof...
(de intrigue van 't stuk had moeten loopen over die avendbezoeken van graaf Otto. Maar dat kan ik niet goed knoopen
en ontknoopen, en daardoor mislukt het heele ding)
Wat zyn vermoeidheid aangaat... o ho, ho...
Dat noem ik byzaak! 't Zal hem goeddoen, denk ik.
Zoo'n beetje gymnastiek geeft lenigheid
Aan de gewrichten van zyn staatsverstand
Dat wat verstyfd is in de vormlykheid...
(Men roemt hem toch als zeer bekwaam. Louise...)
Dat spreekt van zelf... zoolang hy invloed heeft.
Daarnà? Wy zullen zien... tenzy hy sterft,
En men zyn lof gebruiken kan als blaam
Voor and'ren die nog in den weg staan. Ik...
Ik schat hem even hoog en even laag
Als velen van z'n soort.
(Louise, ik dacht...)
Dat ik vertrouwen stelde op zyn genie?
O, dat is grappig, moeder! 't Lykt er niets naar!
Hy heeft talent... zoo... zoo... maar niet te veel,
Genoeg juist voor de meening dat-i meer heeft.
Hy spreekt... vry wel, maar... zonder hart altyd,
En mist den moed zich somtyds te verspreken.
Hy weet... nu ja, hy weet wat-i geleerd heeft,
Maar meer ook niet, mama.
(Wat eischt ge meer?)
Iets anders, moeder... hier! En dàt ontbreekt.
Die man draagt - als de kersboom - juist zooveel,
Als vader schooltyd en mama routine
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Hem strikten in de takjes... nooit iets meer,
Nooit ééne vrucht uit eigen kiem gebot!
Zoo'n boompje is dood... maar leven moet de mensch,
En vruchten geven... honderd... duizendvoud!
Wie niet meer geeft dan hy ontving, is... nul,
En deed met z'n geboorte onnoodig werk...
Nu... zulk een nul is my de graaf van Weert.
(Maar zyt ge niet wat streng?)
't Is mooglyk, doch
Het zy de vraag, vóór alles, of ik wáár ben?
Ik stel aan allen niet denzelfden eisch,
Maar doe een hoogen eisch aan een minister.
Is dat te streng? Graaf Otto is... gewoon,
En, in den vreemden tyd dien wy beleven,
Is, op zyn standpunt, 't ordinaire... misdaad.
Gewoonheid is een giftig woekerkruid,
Dat zelf geen vruchten draagt, en zyn venyn
Gebruikt, om wat er opschiet aan z'n zy,
Te doemen tot gelyke onvruchtbaarheid.
Gewoonte is verdienste's vyandin,
Een schutsvrouw van het kleine, van 't gemeene.
Wat uitsteekt, moet geknot; wat blinkt, bevuild;
Wat vlugt neemt, neergeslagen en gekortwiekt;
Talent, geloochend of gesmoord met ‘maren’,
En daarna... doodgezwegen, als het kan,
Genie... ha, vraag van Weert eens naar genie!
Maar... dat's een sprookje, een mythe, een onding,
Of, erger nog, iets... iets... iets onfatsoenlyks...
Een vuile ziekte die men liefst niet noemt
Dan met een omweg: excentriciteit!
Nu, excentriek is onze staatsman niet!
Hij loopt vry wel in 't algemeene spoor,
Hem is de Staat... zyn zetel, zyn carrière;
Een kaatsbaan voor de heeren van het hof;
Een draaibank van fortuintjes; een fabriek
Van Neuremberger eerzucht-duikelaars;
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Hem is het Volk... een kweekkast van lakeien;
De welvaart... paragraaf in een rapport;
Een algemeene ramp... 'n troefkaart op
Den heer die uitgespeeld was door party;
De burger... een artikel ter belasting.
En wat zoo'n Staatsminister weet, wat hy
Hyzelf, U zeggen kan van de algemeene zaak...
O moeder 't is zoo weinig, als het hart
Ontbreekt. Genie zit dáár. Neem zulk een man
Eens zyn kommiezen af, en z'n rapporten,
En wacht eens op een nieuw idee dat in
Zyn eigen ziel gegroeid is? Ha, ha, ha,
Dan kunt ge wachten tot ge moeier zijt
Dan hy van nacht was. Ik was niet vermoeid!
Ik had het eenmaal nu er op gezet,
Den ganschen Catechismus doorteloopen,
Van alles wat er kookt in myn gemoed,
En - ware 't doenlyk, maar helaas, ik twyfel In 't zyne een vonk te werpen van geloof
Aan mooglykheid op beter toekomst, moeder...
Gy weet niet hoe dat denkbeeld my bezielt,
My wegsleept, opheft...
(Dweepster, lieve dweepster!)
Neen, zeg dat niet... om godswil, zeg dat niet!
In dweepzucht is bedrog, en ik zoek waarheid.
Ik wil doorgronden wat geschieden kan,
En ziften wat geschieden moet. Het Volk
is laag gezonken, moeder! Ziel en hart
Gaan onder, by aanhoudend stoflyk lyden.
De gloed van hooger geestdrift wordt gedoofd,
Als 't leven slechts één kamp is met het lage,
En uitgesteld bezwyken hoogste prys.
Wat is den arme, 't schoon der lente? Niets!
Een sterrenhemel? Niets! Wat is hem Kunst?
Wat zyn hem toonen, tinten, geuren? Niets!
Dat alles màg hem niets zyn. Alle vlugt
Is hem verboden door de werklykheid,
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Die met een yz'ren vuist hem perst in 't slyk,
En elke poging tot verzet bestraft
Met honger!
(Edel kind, maar toch... een dweepster!)
O moeder, zeg niet: dweepster! Is het dweepen,
Wanneer ik wil dat allen die als gy
En ik geschapen zyn, die zich als wy
Bewegen, ad'men, minnen... die, als wy,
Hun blikken rigten op onsterflykheid...
Is 't dweepen, moeder, als ik wil dat zy
Niet lager staan dan 't stomme dier des velds,
Dan 't redelooze vee?
(De standen!)
Zeker!
Ik zal de laatste zyn die Stand ontkent...
Een booswicht hoort tot uwen stand niet, moeder,
En tot den mynen niet, Godlof!
(Louise,
Dat was de vraag niet, kind! Ik spreek van stand...
Van hoogte of laagte in onze maatschappy,
Van meer of minder aanspraak op genot...)
Goed, goed... ik neem 't verschil van standen aan,
En wil 't nog fyner onderscheiden dan
Gyzelf... maatschappelyk en burgerlyk...
Geboorte, titels, rykdom, rang, vooroordeel...
Zie, moeder, alles wil ik laten gelden...
Maar vraag: of één stand honger voorschryft, moeder?
Of één stand kan gedoemd zyn tot gebrek,
Tot slaaf-zyn onder de eischen van de maag?
Ik vraag: of één dier standen lager staat,
Dan 't schaap of rund dat onbekommerd graast,
En dat gewis den mensch verachten zou,
Als 't weten kon, hoe slecht die mensch zich voedt.
Is 't kind van de arme minder dan een kalf?
De moeder minder dan een koe, myn God!
O, dan is alles leugen wat men spreekt
Van zielenadel en beschaving!
(Kind!)
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Het Volk is ruw... zoo zegt men, en misschien
Teregt. Maar, moeder, hoe zoudt gy en ik zyn,
Indien, van kindsbeen af, ons gansch bestaan,
Ons wenschen, willen, streven, alles, zich
Had opgelost in 't ééne woord: gebrek?
Zeg, moeder, zouden wy dan zyn als nu?
En blyft het niet de vraag altoos, of ons
De scherpe prikkel van den honger, en
Het kank'rend wee van dagelykschen angst
Voor 't onderhoud van morgen, zoo gedwee
Zou laten, als dat ruwe Volk zich toont?
Ik, moeder, sta verbaasd by zooveel zachtheid, Maar vind - helaas! - een reden die 't verklaart:
Het Volk is uitgeput, berust uit zwakte...
(Doch de oorzaak van dat alles?)
Broedermoord!
Een deel, een nietig deel der maatschappy
Heerscht, regelt, kuipt, maakt wetten, en verwyst
Het ov'rig deel - en 't grootste! - tot ellende...
(Maar, kind, is dit niet altyd zoo geweest?
En welke middlen vond ge tot herstel?)
Kind... kind... ja; juist! Nog kortlings was ik kind,
En daarom, moeder... O myn kindsche droomen!
Zie, toen ik eens, tien jaren nauwlyks oud,
Was ingeslapen in den tuin te Wilstädt,
Verscheen me een engel, schitterend van licht,
en Schoon... o, moeder, hemelsch! In zyn hand
Droeg hy twee kroonen... de een van doornen,
En de ander scheen van goud. ‘Louise, kies!...’
Zoo sprak hy. Maar ik stak de hand niet uit,
Ik was beschroomd, en sidderde in myn droom.
En nog eens riep hy dat ik kiezen zou:
‘Wat wilt ge, Koningin of mensch zyn, sprak hy,
Een mensch die lydt, gevoelt en arbeidt... of
Een Koningin die heerscht?’ Ik koos het eerste,
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En drukte my den doornenkrans op 't hoofd,
En voelde 't bloed my bigglen langs de slapen.
‘Door dat tot dit!’ sprak de engel, en hy lei
De gouden koningskroon my in den schoot...
Toen werd ik wakker van de pyn. Ik lag
In 't rozenboschje... een wilde slingerstruik
Had my gewond. De gouden kroon was weg...
(Niet voor altyd. Uw droom was juist, myn kind!)
Neen, moeder, niet geheel... nog niet! Misschien
Zal 't eenmaal waar zyn. Maar ik acht
Myzelve niet gekroond tot Koningin,
Voor ik de kroon der Smarte heb gedragen.
'k Wil weten wat het leven in zich heeft,
Ik wil myn tol betalen voor het regt
Een mensch te zyn! Ik eisch myn wettig deel
Aan de algemeene taak... en, moeder, als
Ik al myn kracht ten offer heb gebragt
Aan 't welzyn van myn medemenschen... dan,
Ja dàn noem ik myzelve Koningin...
Dan neem ik 't aan als eerelyk verdiend
Wanneer het Volk my toejuicht... eerder niet!
(Maar welke midd'len vondt ge?)
Moeder,
Ik zeg niet dat ik reeds gevonden heb,
Maar hier, hiér voel ik dat ik vinden zàl!
Het eerste wat my noodig is, is: weten,
En daarom, moeder, zoek ik naar de waarheid.
De Vorsten kennen 't Volk niet, dat hen voedt.
Ze omringen zich met een cordon van middelmatigheid, die door gebrek aan zwaarte
Omhoogviel...
Zij hooren... wat men hun te hooren geeft,
En zien... wat men hun wel wil laten zien,
Doch nooit iets anders dan papier... papier... papier.
Zij denken wonder-ingelicht te zyn
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Door nu en dan een officieel rapport
Te lezen, dat òf werklyk leugen spreekt,
Of 't beetje waarheid zoo verdrinkt in frasen,
In deftige gemeenplaats-halfheid, dat
Zoo'n waarheid niet veel beter blyft dan leugen.
Een eerste pligt des Souvereins is: weten...
Het kunnen, moeder, zal wel volgen. Dat
staat hier geschreven...
(Uw gemaal, myn zoon...)
*
Z'n majesteit denkt juist als ik, mama...
Zie 't prachtig weer... wat dunkt u van een toer,
Dat zal u goeddoen, moeder, na zoo'n nacht
Vol cyfers en rapporten...
(Lieve deugniet!)
Zoo... zóó is 't goed, mama! Dat hoor ik liever
Dan: dweepster. (tot de eeredame)
Beste Walbourg, wees zoo goed...
(verkiest Uw Majesteit een open rytuig?)
Wel zeker... 'k wil de weiden zien, en 't vee
Dat middag maalt... niet waar, mamaatje?
(Goed!
Als 't ons maar niet veracht, Louise, omdat...
We menschen zyn...)
Mama, dat is ondeugend!
Elders, diezelfde model-koningin: Neen ik denk dat een ander het
zou moeten zeggen:
Wat heden liberaal heet, zal weldra
Behooren tot den oude-pruikentyd,
En wat conservatief genoemd wordt, was,
Nog kort geleden, ultra-radicaal.
Niet in het schermen met die woorden ligt
De roeping van den wysgeer, van den staatsman.

*

Hier zegt in myn ⅗ drama, H.M. niet precies de waarheid. Daarom stapt ze van 't onderwerp
af.
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De vraag zy niet: wat nieuw is, en wat oud?
Niet of een denkbeeld pas-geknipt is voor
Het lyfje van de speelpop eener clique?
Niet of 't behagen zal aan A en B?
Of 't sluiten zal in 't lystje van Y, Z?...
De vraag zy, als Agrippa's vraag: wat waar is?
En meer nog! Meent ge dat de woorden juist zyn,
Waarmeê men 't goede en schoone in vakjes deelt
Als schelpen in de kast van een museum?
Neen, neen! Zóó ingeworteld is 't onware, dat
De naam zelfs van partyen, leugen is.
Wie zich vryzinnig noemt, en liberaal,
Is vaak - en niet als mensch alleen, maar ook
Juist in zyn zoogenaamde staatsmanskunst Zoo vastgeroest en stram, zoo onvryzinnigBekrompen en ònliberaal, dat by
Den ramp der zaak, nog de ironie van 't woord
Haar bytend gif in de open wonde spuit,
En 't arme Volk - al dankend voor 't genot
Van 't liberaliserend hongerlyden Met smart doet uitzien naar de rampen van
*
't Behoud.
(Welnu, 't Behoud dan!)
Ha, ha, ha!
Behouden? Conserveren? Wat? Het oude?
Volstrekt niet! Ook dit woord is leugen. Nooit
Zag ik behouders met een vygeblad
Gekleed, of... niet-gekleed, nooit met een pyl
Van vischgraat zich het dejeuner verdienen.
Zy dragen zyden kousen, zwarten frak...
Niet eenmaal zelfs een punthoed meer! En als
Er een behouder opstond uit het graf
Waarin hy, sints een eeuw... zich conserveerde,
Hy zou zich erg'ren aan z'n afgevallen kleinzoon
Die toch, in eigen oog, behoudend bleef.
Behouden? Wàt? Wat wordt behouden? Niets!

*

De Liberalen krygen nog meer, maar dat heb ik nog niet geschreven.
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Dan... eigen geld en goed... als 't mooglyk is,
En... wat vooroordeel tegen nieuwigheid,
Maar... niet te veel vooroordeel! Juist genoeg
Om - met ‘behoud’ van quasi-deftigheid Te deelen in de winst die 't nieuwe geeft.
Zaagt ge ooit behouders tyding weig'ren, die
Gebragt was met den telegraaf? Of ooit
- Uit afschuw van den nieuwerwetschen stoom De vrouw van een conservatief aan 't spinwiel?
Behouden zy, die zich behouders noemen,
De fiere hoogheid van het voorgeslacht,
Dat - heerschend, onderdrukkend, als ge wilt Zich 't lot van z'n vasallen - uit belang,
Het zy zoo! - aantrok? Is niet van de pest
Der middeleeuwsche menschenplagery,
Alleen ‘behouden’ wat nog voordeel geeft,
- De vruchten van den arbeid - opgegeven
Wat de Arbeid kon verzoeten: patronaat?...
Zoo is 't!
Behouden? Wát? Wat gistren was?
Een jaar terug? Een eeuw? Waar is de grens
Die oud van nieuw zou scheiden? Wat is oud?
Het bruidskleed myner moeder was eens nieuw,
Ik zou het nu niet dragen zonder spot...
De kolder van Gustaaf Adolf is oud,
En zal wel nieuw geweest zyn in z'n tyd...
Was Alexander oud, de groote? Neen,
Hy vond zijn rigting heel modern, en schold
Op de ouderwetsche generalen van
Philippus. Hield het oude in Memphis op?
In Babylon of Thebe? By de Pyramiden?
Dat kan niet zyn! By 't bouwen van die dingen
Had elke dag, een dag die gister was,
En elke slaaf, die met de zweep tot spoed
Werd aangezet, een striem van vroeger zweepslag...
Herinnring aan den tyd voor de eersten slag.
Of moet men verder nog teruggaan. Hoe vèr?
Tot op de steenperiode? Verder nog?
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Tot in den tyd der trage mastodonten?
En moet de mensch, om trouw te zyn aan 't oude,
Modellen zoeken uit de tyden zonder mensch?
Wie kan ons zeggen wat begin is? Welke stip
Van de evenaar, kan roemen: ‘Ik heb 't eerst
de zon gezien... by my begon de dag!’
Wat is beginnen? Wat is einden? Niets!
Bewegen zal altyd wat eens bewoog.
Bewegen... voortgaan - niet vooruitgaan immer Is voorwaarde en bestemming van het zyn.
Bestaan is: anders worden. Elke terz
Van een seconde draagt z'n navelmerk...
En wie dit loochent, zegge: ik had geen moeder!
Behouden? Wie durft liegen van behoud?
Waar is Assyrie? Waar Rome? Waar Carthago?
Waar Charlemagne's reuzenryk? En waar
De kleine hoogheid van Louis-le-Grand?
Weg... weg! De plaats is ingenomen door
Iets anders, dat op zyne beurt vergaat,
Om and'ren ephemeren plaats te maken.
Wie van behoud spreekt, toone een zonnestraal
Van gister! Eén atoom dat - onder 't noemen
Van 't woord slechts! - niet millioenen maal
Zich huwde aan mede-atomen, echtbreuk pleegt...
En - in z'n ontrouw, ontrouw - 't nieuw verbond
Met eindloos overspel, als 't oude schond...
Hy toone één zaak, één denkbeeld, een gedachte,
Eén indruk, één gevoel, dat ìs als 't was...
En zegge dan: ik ben behouder! Eerder niet!

Zeg nu eens dat ik geen mooie prent voor uw naaidoos gekleurd heb! Maar geef u toch geen moeite om op al dit geschryf te antwoorden. Waarschynlyk
weet ik sommige uwer aanmerkingen op die verzen zelf wel. Al dat parlement is
eigenlyk, ook al zegt men de dingen
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goed, zelden op z'n plaats - misschien nooit. d.i.: een drama is een onnatuurlyk
gewrongen ding, (de dialoog is leeg of sententieus.) en eigenlyk ben ik niet
beschaamd dat ik er geen maken kan. Shakespere schynt dit ook zoo te hebben
ingezien, maar hy gaf er niet om, of z'n stukken goed waren: als drama. Sprongen
en gapingen als hy zich veroorloofde (en die in de natuur der dingen liggen)
veroorlooft men nu niet. De kunstregter (gy, byv.) eischt eene betrekkelyke
volkomenheid van het product. En dit is billyk. Want wie dit niet leveren kan, moet
maar thuis blyven. Maar - dewyl de betrekkelyke volkomenheid niet in de natuur der
dingen ligt, volgt hier dan ook uit, dat een goed stuk onnatuurlyk moet zyn. De kunst
eischt iets afgeronds, iets compleets, dat de natuur nooit levert. Men moet de aarde
van heel ver zien, om haar rond te vinden, en wie zich toelegt op waarheid moet
wel hakkelige dingen voortbrengen. Ik ben zeer nieuwsgierig naar uwe novelle. Ik
meen u te vereeren door de bekentenis dat ik er een slecht idee van heb. Hoe kunt
ge iets verzinnen? t Is waar, het kan de reproductie zyn van iets dat gy beleefd hebt
- En dan begryp ik 't zeer goed - of gedroomd.
Hartelyk gegroet
Uw liefh
DD
Geef u geen moeite om te antwoorden. Het zou me waarlyk leed doen als ge om
mynentwil lange brieven schreeft, en ook ik zal 't niet weer doen.
Dit was de brief dien ik gister liggen liet
Keulen 17 Novr 1867.
Waarde Heer Huet, Uw vriendelyke brief vervult my met dankbaarheid voor al de
moeite die ge u wel voor my getroosten wilt. Onwillekeurig komt de wensch in my
op, ook wel eens iets voor U te doen. ‘Dat is een blyk van 'n ondankbaar gemoed’,
zegt (meen ik) Larochefoucauld. In 'shemels naam! Ik erken dat ik wel eens diensten
ontving, die ik graag ‘afdeed.’ Nu, zóó meen ik het met U niet. Ik wilde zoo gaarne
u eene vriendelykheid bewyzen, en weet niets.
Behalve myn dank voor uwe flinke bemoeienis met die ‘Redacteur’-annonce (ik
geloof dat gy, door Uw naam als stootkussen te leenen, de juiste manier hebt
gevonden om een al te ruwe afwyzing te voorkomen) zal ik nu daarover niets zeggen.
Gy wacht antwoord, en ik ook. Ze zullen, helaas, een ‘aan’ of ‘ist’ moeten hebben.
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Maar... die Revue! Er is in die zaak iets zeer verdrietigs. Ik beweer in staat te zyn,
alles wat er in bedoeld stuk nadeeligs voorkomt, triumfantelyk te weerleggen, en 't
is my dus wel hard, dat ik hoogstwaarschynlyk daarvan moet afzien. Voor ik daarin
beslis, ben ik zoo vry uwe meening te vragen. Maar bedenk daarby S.V.P. het
volgende.
De tegenspoed die my verlamt, is juist een gevolg van al te veel ‘gelyk hebben’.
Nooit is een door my beweerd feit (ja zelfs myne appreciatien niet) weersproken.
Integendeel, èn de pers, en nu onlangs het ministerie (Trakranen: Mem: van toel:
der begrooting waarby de inl: tractementen werden verhoogd) hebben erkend... niet
‘dat ik de waarheid heb gezegd’ maar: ‘dat de zaken zóó stonden’... als ik gezegd
had. Ware dit ontkend, geheel of in zekeren graad, dan ware my de gelegenheid
tot repliek gegeven. Met 'n infernale taktiek (of is 't een instinct? Misschien! Want
men is toch zoo byzonder knap niet.) heeft men my den triomf van die repliek niet
gegund. Nagenoeg al wat ik meer schryf, zonder door tegenspraak nieuwe teksten
te krygen, is eene vervelende herhaling van de eerste acte van aanklagt. Het walgt
myzelf - vrage: hoe 't anderen moet behagen. - Ik had geroepen: ‘houd den dief!’
Op zeer ondoelmatige wyze (maar dit doet nu hier niet ter zake) tracht men den dief
te vatten, doch blyft, om 't wachtersloon, te sparen, ignoreren: dat ik geroepen heb.
(Wat wel hard is, daar 't roepen my zoo byzonder duur is te staan gekomen.)
Doch neen, ignoreren is niet juist gezegd. Daartoe is de bereddering om dat boek
te groot geweest. Er moet iets in myne acte van beschuldiging bestaan, dat de acte
nul maakt, al erkent men de juistheid van de aanklagt. Dat ‘iets’ is in Holland tot nog
toe niet gevonden, en het is niet te vinden. In de Havelaarszaak ben ik onaantastbaar.
Aan U wil ik gaarne antwoorden. Zoudt ge de moeite willen nemen myn brief aan
D. v. Twist te lezen, en my daarover met uw kritiek te examineren, dan hoop ik U
de overtuiging te geven dat ik precies myn pligt heb gedaan, zedelyk en officieel.
Het onbekende iets zou nu die Engelschman leveren. ‘Refuteer het dan’ zegt ge.
Niets is gemakkelyker - myn stuk zou ‘mooi’ zyn, veel aftrek hebben om... aan
Holland een ἐυρήϰα deveren: ‘Zie je, er schynen toch aanmerkingen op M.H. te
maken te zyn. Daar is nu een Engelschman die zegt het... ook.’ Dat ‘ook’ is gelogen,
want de Hollandsche aanmerkingen wacht ik nog altyd.
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Dezen loop der zaak ken ik a priori. Wilt ge een kleine proef a posteriori? Zaagt ge
wel hoe dat Utrechtsche courantje, na 't behoorlyk aannemen van 't onthaal ‘onzer’
letterkunde in 't buitenland, terstond my de opmerking naar 't hoofd gooide: ‘dat ik
alle Europeanen slecht, alle Javanen goed maakte?’ 't Is onwaar, maar dat doet er
niet toe. ‘De Engelschman zegt het... ook.’ Wie zal de moeite nemen, om dat boek
weer te lezen, om te zien of 't waar is? Niemand! Verbeeld u dat een Engelschman
beweerd had, dat ik - o, ik hoef niets te stellen. Hij beweert indedaad, dat ik dingen
zeg die ik niet zeg, en waarop geen ander antwoord is, dan: ‘dat staat er niet’ of
‘waar staat dat?’ Waar staat byv. dat ik democraat ben? Of waaruit blykt het? Ik ben
het niet. Ik ben geen craat van wat ook. Waar heb ik den Javaan te hoog gesteld.
Het mooiste wat ik zeg van één Javaan die nog NB. de held van een schetsje is,
voor wien ik zou moeten zyn aangestoken met voorliefde, is: ‘dat hy goed oppaste.’
Idealiseren? Ik laat hem z'n buffel uitschelden met ‘annakh soendal’ = h... kind!
Indien daarin geen streven naar waarheid is (myn heele talent) dan weet ik 't niet.
Het zou my werkelyk bezwaren, iets schooner of leelyker te schetsen, dan het... is
mag ik niet zeggen natuurlyk, - nu, dan het zich aan my voordoet.
Toen ik zeide dat ik de aanmerkingen in de Revue gemakkelyk zou kunnen
weerleggen, bedoelde ik daarmeê: indien er een regter was; - gemakkelyk, wat de
logiek aangaat &c. Maar daarby behoort dan ook, dat de beoordeelaar zich de
moeite geve, myne wederlegging te begrypen, de opgeroepen getuigen te hooren,
de aangehaalde plaatsen na te slaan. Dat doet Publiek niet. Ik beweer dat ik vry
wel kon volstaan, met eenige regels: ‘De Engelschman zegt dat, dat en dat. Lees
den M.H. en zoek eens op, waar het beweerde staat, of waaruit het blykt?’ Dan zou
men lang zoeken. Kort na het verschynen, ontving ik (gelyk ik in myn voorberigt van
de minnebrn. meêdeelde) aanbiedingen uit Den Haag, om voor Vryen Arbeid te
schryven. Ik wist dat - die vrye arbeid een leugen is, en schreef er tegen. Nu, dat is
wel. Maar herhaaldelyk heb ik in gesprekken daarover, my moeten verdedigen tegen
de beschuldiging van inconsequentie, alsof er in den M.H. iets vóór Vryen Arbeid
voorkwam. Dan vraagde ik: ‘Maar, waar staat het dan?’ Nu ja, men zou 't opzoeken.
Die zou kwam niet.
Met myn refuteren van den Engelschman zou 't juist zoo gaan. Het
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gevonden ‘iets’ ware welkom, al bewees ik dan ook luce clarius (mist men zich de
moeite van 't onderzoek getroostte) dat het Engelsche ‘iets’ niets was.
Nog eens: In Holland heeft men dat gewenschte iets niet gevonden. Ga eens na,
hoe velen ik aantast, hoe gretig het minste ietsje zou aangenomen zyn, hoe officieele
gunst en eigen genoegdoening (want ik heb ieder beleedigd, die anders handelde
dan ik) denzelfden weg op dreven, hoe hooge en lage ambtenaren gewroet hebben
in myn Lebaksche zaken (de G.G. Pahud is er persoonlyk heen gegaan) en hoe
dat alles tot niets heeft geleid - mag ik nu helpen aan 't leveren van iets wat op 't
gezochte gelyken zou, of daarvoor zou doorgaan? Misschien ten overvloede wil ik
myn verhouding tegenover Nederland in 'n gelykenis overzetten. Ik zal my verbeelden
dat myn hospita ('t slechtste schepsel dat ik my kan voorstellen) O frau Frisch, als ik ooit loisir kryg om myn Woutertje afte maken, dan kom je er
in! Onlangs schold ze my uit - wel een half uur lang. Of neen, ze schold my niet uit,
want ze zeide niets over my; ze schold, tegen my sprekende, en ik moet gelooven
dat het op my gemunt was, maar wàt ze zei, kon even goed, of even slecht, overal
gezegd worden. Ik antwoordde niet. Dit zwygen was geen zachtmoedigheid, maar
preoccupatie. Ik trachtte te onthouden wat ze zeide, om later ‘waar’ te zyn, als ik 't
eens beschreef, en ik dacht er by: ‘komiek! als ik nu precies weergeef al 't leelyke
dat ze vertelt, zullen ze 't mooi vinden. Waarom doet Mr Gram uit de Nederland dat
niet? En velen?’
frau Frisch dan zou kunnen hebben een meid die haar hindert, die haar in den
weg is, die ze haat. Maar... er zyn redenen om 't gehaatte schepsel te ontzien. Die
meid heeft haar verweten dat ze... frau Frisch is. Een zware beschuldiging indedaad,
voor ieder die weet wat het zeggen wil frau Frisch te zyn! Weg moet ze, die
aanklaagster, dat wandelend verwyt - maar hoe? Wou ze nu maar eens onvoorzigtig
stelen - zoo'n betrapping was wat waard! De meid steelt niet, of doet het heel
voorzigtig, en geeft geen voorwendsel om haar aantevallen. Ze weet wat men zoekt,
en is op haar hoede. Maar zie, daar verneemt ze dat de kruienier op den hoek
(klakkeloos, nuchter, en zonder te weten welk wapen hy aan frau Frisch levert,)
haar beschuldigt, in zyn winkel democratische vry arbeid te hebben bedreven. De
meid is in staat hem door onwraakbare getuigen te bewyzen:
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dat ze nooit anders gewerkt heeft dan gedwongen;
dat ze überhaupt zelden werkt, gedwongen of niet;
Dat ze zeer aristocratisch is;
Dat ze nooit in z'n winkel geweest is;
Dat ze - kortom, al wat ge wilt... meent ge dat die meid haar pleidooi zou brengen
voor 't tribunaal van Frau Frisch? - Neen!
De natie neemt de malle vergelykingen met Chateaubriand & Stowe voor zich,
en laat my de aanmerkingen op den snit van myn rok, al bewys ik dan ook dat ik in
m'n hemdsmouwen was. Ik ben bang voor Hollandsche regtvaardigheid, voor
Hollandsche eer. - Mogt gy - op myn verzekering dat ik in myn zaak onaantastbaar
ben Dat deugt niet, want... men tast me aan. Nu, op myn verzekering dat ik elken
aanval kan afslaan, zóó dat een regtvaardig kampregter my den prys gunt, mogt gy
me aanraden dien stryd ook optenemen voor een onregtvaardig publiek dat my in
geen geval den prys gunt - dan zal ik het doen!
Maar helaas, er zal in myn antwoord weer veel voorkomen dat U te veel is. Als
aestheticus zult ge altyd gelyk hebben. Helaas, dat ik aan andere eischen heb te
voldoen dan aan die der aesthetiek! Ik meen nu niet copyloon. Indien het daarom
was, zou immers de gelegenheid my welkom zyn eene brochure in de wereld te
zenden, en ik zou niet weifelen over de vraag of 't my weer schaden zal? Het ‘een
en ander’ heeft me weer geen handbreed nader aan myn vrouw en kinderen gebragt.
Uw beschouwing van dat stuk was toch zeer cordaat, en de slot-aanmerking was
juist wat ik noodig had. Vergeefs 18 Novr
Ik wilde zeggen dat een refutatie, zoo kort en bondig als ik ze zou kunnen maken,
geen boekhandelaars-zaak is, en ze wordt, om de weinige volume, niet geplaatst.Indien ge my aanraadt te antwoorden (maar wel waarlyk: indien) ja, dan neem ik
uw vriendelyk aanbod om my 't dossier van 't proces te bezorgen, aan. En in dat
geval zal het goed zyn, denk ik, op 't verschynen der ‘Revue moderne’ te wachten,
en zelfs zal ik dan een stuk uit een oude Duitsche (Politische Jahrbücher, of zoo
iets) er by trachten te krygen. Die leutert ook over liberalisme en vry arbeid. Ils ne
sortent pas de là.-
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Ik bezit overigens geen Havelaar, geen Minnebrieven, geen Vry arbeid. Myn vorige
uitgever beweert dat ik hem 3-400 schuldig ben. Hy zond me een nota waarin dat
zou bewezen zyn - maar ik heb 't ding niet ingezien. Ik betwyfel zeer of...
Chateaubriand ooit verlegen is geweest om 'n Atala of 'n Genie du Christianisme.
Moet zoo'n toestand niet bitter maken?
Ik schrik daar by t bedenken dat het den schyn heeft alsof ik dàt alles ook nog
van u vraag. Waarlyk niet! Ook heb ik die vorige schryvery niet stipt noodig.

[21 november 1867
Brief van Multatuli aan De Geyter]
*21 november 1867
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand. (M.M.)
Keulen 21 November 67
Waarde de Geyter,
Zoude er mogelykheid zyn, te Antwerpen eene voordragt te komen houden?
Reeds sedert lang wilde ik die vraag doen, maar ik schroomde u weder lastig te
vallen, en durfde niet van u vorderen dat ge u weer de moeite zoudt getroosten, die
aan de voorbereiding van zoo'n vraag natuurlyk verbonden is. Daar ik evenwel
behoefte heb aan 't volbrengen van myn voornemen, moet ik wel over deze
zwarigheid heenstappen. Doch misschien is er een middelweg, indien ge my zoudt
willen mededeelen tot wien ik my wenden moet? Het eenvoudigst ware, dat ik zelf
ginder kwam, maar ik wenschte de kosten van lang verblyf te sparen, en daarom
zou 't my veel waard zyn vooruit te weten of men my gebruiken kon!
En - er is nog iets! Eindelyk wilde ik eenmaal met U spreken over de Vlaamsche
beweging! Ik ben daarvoor in correspondentie geweest - doch dit mondelings, indien
ik myn doel bereik te Antwerpen te komen. Is het U mogelyk, door 't verschaffen
van een spreekbeurt, my daaraan te helpen, - of wel my op den weg te helpen, doe het dan S.V.P. Hoe meer spoed hoe beter.
Ik zoude my namelyk gaarne aan de Vlaamsche beweging aansluiten, indien die
beweging ernst is, dat is: wat ik ernst noem. Niet toastery, uitroepingen,
diner-geestdrift alleen. Doch dat moet ik met u bespreken, en hiertoe alleen zou ik
reeds gaarne naar Antwerpen gaan.
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Wees met uwe lieve vrouw zeer hartelyk van my gegroet.
Uw liefhebbende
Douwes Dekker
breite-strasse 123.
Hebt ge de Revue Brittanique over my gelezen? 't Is overgenomen uit de
North-British review. Nonsense! 't Is een echt revue-stuk.

[22 november 1867
Van den Rijn (LXXIX)]
22 november 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 276.

Van den Rijn, 20 November
Bij het bespreken van de fransche troonrede beklaagt de Kölnische-Zeitung zich
over het verbod van invoer in Frankrijk der buitenlandsche dagbladen. ‘Wat de pers
aangaat (zegt zij), zijn wij wel genoodzaakt, te wijzen op de inderdaad beleedigende
bejegening, welke de europesche dagbladen, met uitzondering misschien van de
Times en den Punch, in Frankrijk ondervinden. Het is eene aaneenschakeling van
ruwe, domme, om niet te zeggen bijna krankzinnige mishandelingen. Niet dan bij
wijze van uitzondering gedoogen de met het worgen der buitenlandsche pers belaste
keizerlijke gesnedenen, dat een nummer van een vreemd dagblad wordt uitgegeven.
De meeste nummers worden, jaar in, jaar uit, prijsverklaard, en gewoonlijk zonder
dat de redactien ook slechts van verre op het denkbeeld kunnen komen, aan welk
vergrijp zij deze handeling te wijten hebben. De blaam daarvan treft echter de
buitenlandsche pers niet, doch schandvlekt de fransche natie, die, als een onmondig
kind, slechts mag lezen hetgeen de huisonderwijzer haar veroorlooft. Het verwondert
ons, dat de Franschen, die zoo prikkelbaar zijn op het punt van nationale eer, zich
in deze zaak op den duur zoo gedwee toonen.’
- De gemeenteraad te Keulen heeft eene afwijzende beschikking ontvangen op
het door haar aan de Regering gedane voorstel tot afschaffing der armen-belasting
op openbare vermakelijkheden. De minister erkent, dat het bedrag misschien zou
kunnen worden verlaagd, doch maakt bezwaren tegen de geheele opheffing dezer
uit den tijd der fransche overheersching dagteekenende bepaling. - De hoogl. Carl
Vogt gaat, onder toenemenden, doch niet onvermengden
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bijval, voort met het houden van voordragten over de herkomst van den mensch.
Hij wordt door andersdenkenden hevig aangevallen. Te Aken heeft de politie zich
moeite moeten geven, om hem te beschermen tegen de woede van eenen volkshoop,
die hem den toegang tot de zaal, waar hij zijne voordragten houden zou, wilde
beletten. Daar ter stede is een dagblad door het Publiek Ministerie in staat van
beschuldiging gesteld, wegens opruijing en poging tot verstoring van de publieke
rust. Het schijnt, dat de bedoelde voordragten van den heer Vogt tot de
geïncrimineerde artikelen aanleiding hadden gegeven. - De Koningin heeft, van
Coblenz uit, de stad Keulen bezocht, en bij den bankier Oppenheim gedejeuneerd.
- De heer von Forckenbeck heeft, in een openbaar gemaakten brief aan een vriend
te Keulen, onder voorloopige dankzegging voor het hem verleende mandaat, de
redenen ontwikkeld, die hem bewogen hebben om, in afwijking van zijn vroeger
voornemen, dat mandaat aantenemen. Hij beweert, dat deze verandering van inzigt
hem zeer zwaar is gevallen, en veroorzaakt is door den uitslag der verkiezingen in
het algemeen, ‘waardoor (zegt hij) het zwaartepunt der Kamer zeer sterk naar de
regterzijde is gaan overhellen.’ Volgens genoemden Afgevaardigde, zal de
nationaal-liberale partij al hare krachten moeten inspannen, om het standpunt te
bewaren, hetwelk zij heeft weten te veroveren. Onder de redenen, die de heer von
Forckenbeck voor het aannemen van zijn mandaat aanvoert, behooren tevens: de
veroordeeling van den heer Twesten en de toenemende magt der ultra-conservativen
in de oostelijke provincien des Rijks. - Men schrijft uit Frankfort, dat voor het afnemen
der door de wet op de drukpers voorgeschreven examens van boekverkoopers en
boekdrukkers bijzondere commissien benoemd zijn voor het ressort Frankfort.’ Volgens een berigt der te Berlijn aanwezige Frankforter deputatie, is er nog weinig
kans op eene minnelijke schikking tusschen de stad en de Regering, ten aanzien
der liquidatie van lands- en gemeente-eigendom. De Regering stelde voor, dat
Frankfort een bedrag van 492,000 fl. zou storten, te vinden door 50 pc. verhooging
op het geslagt en het gemaal (welke twee belastingen juist onlangs met de helft
waren verminderd). De gunstige omstandigheden, waarin, volgens de meening der
Regering, de stad verkeerde, moesten bij de definitive afrekening in aanmerking
genomen worden. De stedelijke belasting bedroeg slechts 55 pc. van de
lands-belasting;
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welke verhouding, in vergelijking met andere plaatsen, zeer voordeelig werd
genoemd. De Regering schijnt voorts het overnemen der stedelijke schuld als
grondslag harer voorstellen aantenemen, en beroept zich op de omstandigheid, dat
te Frankfort in zekeren zin geene armoede bestaat (‘kein Proletariat’). Ook debiteert
zij, als het ware, de stad, voor de vergunning om nog vijf jaar lang de loterij
voorttezetten (in stede van vijftien jaren, zoo als door de deputatie was voorgesteld).
Van het verleenen der gevorderde schadeloosstelling (7,177,000 fl.) voor het
overnemen van spoorwegen, schijnt geene spraak te zijn, en reeds vroeger had
men, van Frankforts zijde, het eischen van vergoeding voor overgedragen gebouwen
opgegeven. De deputatie heeft zich nog moeite gegeven tot verbetering van het lot
der ontslagen of non-actief verklaarde ambtenaren. Van stadswege is besloten, al
de over deze geheele aangelegenheid gewisselde stukken te doen drukken. - Een
later berigt, medegedeeld door de Kölnische-Zeitung, luidt als volgt: ‘Ik blijf beweren,
dat de voorstellen der Regering, die hier ter stede met zoo veel verontwaardiging
worden ontvangen, billijk zijn. Bij het aannemen daarvan zou de stad hare nieuwe
huishouding, als het ware, met eene schoone rekening beginnen, daar de renten
der op haar rustende schuld (1,517,000 fl.) ruimschoots door de middelen gedekt
worden. Ook is het volkomen juist, dat nergens elders de stedelijke belastingen zoo
laag zijn, in verhouding tot de opbrengst aan den lande. Te Berlijn is die verhouding
92, te Keulen 95, te Elberfeld 135, te Barmen 125, te Breslau 120 pc.’
- Als eene bijzonderheid wordt uit Dusseldorp geschreven, dat het Publiek
Ministerie, na appèl te hebben aangeteekend tegen een vrijsprekend vonnis, in de
zaak van de heeren Becker en Dannemann, wegens een pers-delict, dezer dagen
dat appèl heeft ingetrokken. De berigtgever uit Dusseldorp meende te weten, dat
dit nog nooit geschied was.
- Na medegedeeld te hebben, dat de hessische Regering het voorstel van
Frankrijk, tot het houden eener Conferentie, heeft aangenomen, beschuldigt de
Kölnische-Zeitung den minister von Dalwigk van gebrek aan doorzigt en patriotismus,
en wijst zij, als tegenstelling, op de ‘correcte’ handelwijze der saksische Regering,
die, in stede van zich een eigenmagtig antwoord te veroorloven, de uitnoodiging
heeft toegezonden aan den Koning van Pruissen, als Hoofd van het
Noordduitsch-Verbond.
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[23 november 1867
Feuilleton van H. de Pène]
23 november 1867
Feuilleton ‘Courrier de Paris’ van H. de Pène, gedateerd: Paris 22 novembre, in
L'indépendance belge. Fragment. In de gedeelten hiervoor en hierna handelt het
feuilleton uitsluitend over parijse wederwaardigheden. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
Veut-on me permettre d'ouvrir une parenthèse, pour un fait personnel?
Un jour, celui qui improvise ces lignes reçut une longue lettre timbrée d'Amsterdam,
escortant deux volumes publiés à Amsterdam aussi, sous ce titre, que je copie sans
le comprendre: MAX HAVELAAR of de Koffij-Veilingen der Nederlandsche
Handel-Maatschappij, door MULTATULI.
C'était en 1860.
Dans la lettre, heureusement pour notre ignorance écrite en français et que je
retrouverais en opérant des fouilles dans mes papiers lointains, l'auteur de Max
Havelaar voulait bien nous rendre toutes sortes d'actions de grâce, et nous appeler
son bienfaiteur, sa providence, son sauveur. D'un désespéré auquel déjà la pensée
du suicide apparaissait comme le seul port auquel il put aborder, il paraît que nous
avions eu la chance de faire un homme heureux, un homme riche, un homme aimé,
un mari, un père, un auteur applaudi, et tout cela - avec force détails romanesques
que j'ai oubliés en partie et que je ne raconterais pas, fussent ils parfaitement
présents à ma mémoire - grâce à une colonne de feuilleton, très-oubliée de nous
comme de tous. Nous la retrouvons en tête de Max Havelaar, et je demande la
permission de la reproduire.
On n'en écrit pas tous les jours d'aussi efficaces, d'aussi bienfaisantes; c'est une
colonne digne, d'après ce qui précède, d'être signée par un terre-neuve.
‘J'ai souvent entendu plaindre les femmes de poète, - disais-je dans ce fragment
auprès duquel la panacée est de la Saint-Jean, - et, sans doute, pour tenir dignement
dans la vie ce difficile emploi, aucune qualité n'est de trop. Le plus rare ensemble
de mérites n'est que le strict nécessaire et ne suffit même pas toujours au commun
bonheur. Voir sans cesse la muse en tiers dans vos plus familiers entretiens; recueillir
dans ses bras et soigner ce poëte qui est votre mari, quand il vous revient meurtri
par les déceptions de sa tâche; - ou bien le voir
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s'envoler à la poursuite de sa chimère... voilà l'ordinaire de l'existence pour une
femme de poëte. Oui, mais aussi il y a le chapitre des compensations, l'heure des
lauriers qu'il a gagnés à la sueur de son génie et qu'il dépose pieusement aux pieds
de la femme légitimement aimée, aux genoux de l'Antigone qui sert de guide, en
ce monde, à cet ‘aveugle errant.’
‘Car, ne vous y trompez pas: presque tous les petits-fils d'Homère sont plus ou
moins aveugles à leur façon; ils croient ce que nous ne voyons pas; leurs regards
pénètrent plus haut et plus au fond que les nôtres; mais ils ne savent pas voir droit
devant eux leur petit bonhomme de chemin, et ils seraient capables de trébucher
et de se casser le nez sur le moindre caillou, s'il leur fallait cheminer sans soutien
dans ces vallées de prose, où demeure la vie.’
Je suis loin de donner cette tirade pour de l'or pur; c'était adressé à un journal
belge - autre que l'Indépendance - dans une moisson hebdomadaire de racontages
parisiens. Je voudrais écrire beaucoup de lignes pareilles, puisqu'elles firent deux
heureux.

[27 november 1867
Brief van Multatuli aan Rochussen]
27 november 1867
Brief van Multatuli aan J.J. Rochussen. Dubbel velletje postpapier, waarvan drie
blz. beschreven. (Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
te Parys ontvangen: deze brief, stellig in november 1864 geschreven na een
verzoek om financiële hulp, is niet teruggevonden.
hun ontslag: uit kritiek op de afhandeling van de Luxemburgse kwestie, geheel
buiten het parlement om, verwierp de Tweede Kamer op 26 november 1867 de
begroting van de minister van Buitenlandse Zaken, J.Ph.J.A. Graaf van Zuylen van
Nijevelt. Het antwoord van Rochussen is in afschrift bewaard gebleven in een brief
van Multatuli aan Tine, d.d. 30 november 1867.
Aan Zyne Excellentie
den Heere J.J. Rochussen
Minister van Staat.
Keulen 27 November 1867
Excellentie!
Uw laatste brief, te Parys ontvangen, hoe bitter ook, en naar ik meen in stryd met
den toon waarop Uwe Excellentie, vóór het Amsterdamsch Internationaal-Congres,
my geliefde toetespreken, zal my evenmin verhinderen Uwer Excellentie steeds
een dankbaar, harte-
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lyk, gevoel toetedragen, als om, waar het nuttig wezen kan voor de algemeene
zaak, Uwer Excellentie een verzoek te doen.
Ik verneem dat de ministers hun ontslag hebben ingediend, en dat derhalve,
indien Z.M. het gelieft aantenemen, de liberaliserende praatjesmakers eerlang weder
vry spel zullen hebben. Moet Nederland op nieuw worden overgeleverd aan de
dorre schoolmeestery van den heer Thorbecke? Indië aan den heer Franssen van
de Putte? Kan de heer van Zuylen my niet gebruiken? Mag ik niet meêdoen in den
stryd om den Koning weder tot Koning, de regering weder tot Regering te maken?
Het staat aan den heer van Zuylen Nederlands Bismarck te zyn. Het land zou er
wèl by varen.
Ik ben bereid, indien Uwe Excellentie of de heer van Zuylen my zoudt gelieven
te steunen, by eene allernoodzakelykste kamerontbinding (nu of nooit!) te zorgen,
dat er nu eens indedaad ‘nieuw bloed’ in ons Parlement kome, mannen die hunne
roeping anders begrypen, dan drie-vierde onzer ‘geachte leden.’
Eén blyk van Regeringswege dat men zich myner aantrekt - god weet, dat de
motiven niet moeielyk te vinden zouden zyn! - en myn schryven heeft invloed.
Is er dan op den duur te 's Hage zooveel talent over, dat men het myne niet
gebruiken kan?
Het is waar, behoudend ben ik niet. Maar dat is Uwe Excellentie ook niet! Er is
behoefte aan geheel iets anders, dan die versleten vormen waarmede - sedert 1848
vooral - velen, die zonder zulke partyvlag volstrekt niets zouden geweest zyn, zich
hebben moeten behelpen. Dat andere meen ik te kunnen leveren, indien ik gesteund
word. En ik vraag dien steun niet uit eigenbelang, doch in het belang der zaak.
Na de beleefde groete heb ik de eer met de meeste hoogachting te zyn
Uwer Excellentie's dienstwillige Dienaar
Douwes Dekker
breite strasse, 123.

[28 november 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
28 november 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M)
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Keulen 28 November 1867
Waarde Heer Huet, Ik ontving de beide revues, en ben confus over uwe
vriendelykheid. Wat al moeite en kosten!
En ook zonder dat ben ik verlegen. Zonder de minste aanspraak op uw hulp,
maak ik gebruik van uwen tyd. Schryf ik u niet, of weinig - dan vind ik myzelf droog,
tegenover al de moeite die ge u voor my geeft. Schryf ik uitvoeriger - met 'n bedoeling
van hartelykheid - dan verwyt ik me dat ik u lange brieven te lezen geef. ‘Ik zou 't
niet weer doen’ schreef ik onlangs. Hoe moet ik 't nu aanleggen? De moeite en
kosten die ge u nu weêr om mynentwille getroost hebt, om my die revues te bezorgen
eischt toch erkenning.
- ‘De beste erkenning is, dat je 'r flink op antwoordt’. Dit zegt uwe welmeenendheid,
omdat gy denkt dat myn belang dit medebrengt. Maar ik ben daarvan niet zeker. Ik
ben in staat den Schotschen reviewer grondig te wederleggen. Maar ik meen reeds
zooveel grondig te hebben aangetoond, en met welk gevolg? Dat ik voortdurend
worstel met gebrek, om niet te spreken van den toestand myner vrouw en kinderen.
Indien ik niet binnen zeer korten tyd weer middel vind om nog wat in leven te blyven
(die friesche courant schynt weêr afgesprongen te zyn, ik verwachtte het wel!) dan
zal ik er niet meer zyn om m'n drukproeven te corrigeren. En waarlyk, zoodra ik
dood ben, en niemand meer in den weg sta, zal men zelf wel inzien hoe weinig de
beschouwingen der revue met de werkelyke zaak te maken hebben, en hoe - als
immer - de kwestie verplaatst wordt. Dat eeuwig verplaatsen der kwestie is juist wat
Holland wil, en ik help daaraan meê, als ik er op antwoord.
In zekeren zin bedroeft het my, dat gy door het zenden der beide revues, schynt
te meenen dat ik my verantwoorden moet. Myn god, heb ik alles niet duidelyk genoeg
beschreven, verklaard? Is er een speld te steken tusschen de aan D.v.T. aangeboden
bewysstukken. (Herdrukken).
o

Die bewysstukken zyn daar niet by, zegt ge? 1 Ze komen gedeeltelyk voor in
o

den Havelaar en in de Minnebrieven. 2 Heeft men my ooit den triumf gegund ze
te laten drukken, door byv: te vragen naar, of te twyfelen aan de echtheid? Heeft
men niet door niet-antwoorden my doodgezwegen? (byna zal 't nu letterlyk waar
zyn) Wat moet ik meer betoogen, bewyzen? Een feit is weersproken (en ik denk
teregt) myn voorganger is niet denzelfden dag, maar (ik meen) den volgenden
gestorven.
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o

Hierin heb ik my vergist, Overigens is: 1 niemand opgekomen tegen myne
o

beweringen. 2 de hoofdzaak toegestemd.
Is 't niet onvoorzichtig, door nu my intelaten in gekibbel met 'n vreemdeling over
byzaken, (hy ook erkent de waarheid der hoofdzaak) Holland matière te leveren tot
'n schyn van antwoord, daar juist het nietantwoorden het eenig regtsprekend vonnis
is dat ik heb mogen erlangen?
Niets is my gemakkelyker dan den Engelsman te overwinnen. Maar myn
overwinningen kosten my duur. Ze zouden weer by me komen (als geschied is!)
met verzoeken: ‘Hé, schryf voor my ook eens zoo iets!’ Alsof ik pleiten kon òm te
pleiten. (Een leerkooper vraagde me eens, iets voor hem te schryven over de slechte
bereiding van buffelvellen. Een être - ik gloei er nog van - kwam my om een ‘stuk’
vragen, waarin ik zyn regt zou staven op belooning van een apteker dien hy een
vrouw had bezorgd.Dàt win ik met myn schryven! Ik heb my vast voorgenomen u geen lange brieven meer te schryven, en dus nu
basta! t Is indiscreet u zooveel te lezen te geven. Ik had, om in leven te blyven, voor
14 dagen reeds, naar Antwerpen geschreven om daar eene lezing te houden, en
ontvang geen antwoord. Nu kan ik er niet meer heen, al riepen ze my. Van Maestricht
verneem ik dat ik geen keus heb van gevangenis, en dus daar komende - om eene
lezing te houden alweêr! - naar Amsterdam zou moeten gezonden worden. Dit schikt
my niet, want daar ik ook boete moet betalen, en geld voor de reis verdienen wilde,
moest de lezing het gevangennemen kunnen voorafgaan. Daarom had ik een en
ander te Maestricht willen afdoen. Daardoor ware ik iets vryer in myn bewegingen
geworden. Wel wil ik naar Amsterdam (vooral ook om myn uitgever te spreken die
sedert maanden my niet verkiest te antwoorden) maar ik wilde er niet gebragt worden.
- Doch - wat al vertellingen die u niet aangaan.
Wees met de uwen vriendelyk gegroet van uw liefhebbenden
Douwes Dekker
Ik merk nu dat de fransche reviewer y a mis du sien! Zeer toevallig ben ik de
Pène's onhoffelyken aanval te weten gekomen. Ik heb dien man geen kwaad gedaan,
waarom slaat hy my? Om een courrier te vullen. Hy noemt zich: ‘terreneuve’. (de
geheele qualificatie van myn brief aan hem, is alleen om die aardigheid te plaatsen).
Ik zou
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kunnen antwoorden. Mais, monsieur, un terreneuve est un animal bienfaisant qui
sauve sans mordre, tandis que vous vous amusez à mordre ceux qui s'approchent
affectueusement de vous, sans ne rien sauver du tout. - Of zoo iets, - en meer! Doch
waartoe?
't Is niet moeielyk om grappiger of geestiger te zyn dan 'n fransche chroniqueur
(il avoue que sa ‘tirade’ n'est pas de l'or pur... heeft hem de Observateur in nickel
betaald?)
Ik, stumpert heb 't voor ‘or pur’ genomen, en ben na de Pène's bekentenis,
nieuwsgierig eens iets van hem te zien, dat hy voor goud geeft.
Ook schynt hy z'n ‘tirade’ toch zoo heel onpuur niet te vinden, daar hij ze in extenso
herhaalt, waarom 't dan ook (met den terreneuve) te doen was.
De Pène blykt een Schryver te zyn. In myn gevoel is die benaming een
scheldwoord. Ik zou zeer bedroefd zyn als ik ooit iemand had leed gedaan om 'n
blaadje te vullen. Myn brief aan D.v.T. heb ik eerst gepubliceerd nadat ik 2½ jaar
had gewacht op antwoord. Ook heb ik hem laten verzoeken toch te antwoorden.
Hy zei: dat die brief zoo mooi geschreven was - precies als de leerkooper en de
huwelyksmakelaar.
En dat zou men ook zeggen op myn refutatie van de N. British. De Hollanders
zouden nog 't front hebben zich te verhoovaardigen op hun ‘letterkundigen’ die de
engelschen ‘aan kunnen’

[29 november 1867
Van den Rijn (LXXX)]
29 november 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 282.

Van den Rijn, 26 November.
Een door 2200 ingezetenen van Keulen onderteekend smeekschrift aan den Koning
luidt als volgt: ‘De ondergeteekenden nemen, in het volle vertrouwen op de
regtvaardigheid van Uwe majesteit, de vrijheid, een nederig verzoek nederteleggen
aan den voet van den troon. Nadat een van de wettigste Troonen der wereld, de
pauselijke Stoel, reeds eenige jaren geleden van een groot gedeelte zijner bezittingen
beroofd, en de H. Vader buiten staat gesteld was, het overschot des erfdeels van
den H. Petrus te beschermen, hebben onlangs op nieuw oproerige benden eenen
inval gedaan in het pauselijk gebied, met
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het luid verkondigd voornemen om de geestelijke en wereldlijke heerschappij des
Pausen te vernietigen en zich meester te maken van den Kerkelijken-Staat. Onze
H. Vader, de Opperste Herder der katholieke Christenheid, staat daar, verlaten als
een weerloos grijsaard, dien ieder naar goedvinden plunderen en mishandelen mag.
Wel is het te voorzien, dat de fransche Regering zich op nieuw belasten zal met de
rol van bemiddelaar of beschermer, - en zelfs erkennen wij, dat de fransche wapenen
zich bij de jongste voorvallen aanspraak hebben verworven op den dank van al de
katholieken, - maar niettemin achten wij het stuitend voor ons nationaal gevoel, en
in strijd met ons nationaal belang, dat de H. Vader geheel alleen van de
welwillendheid hetzij der fransche, hetzij van eene andere natie zou afhangen, dewijl
onze duitsche Koning, volstrekt niet minder dan andere geregtigd en geroepen is,
onze door de herhaalde aanvallen op Rome zoo grovelijk gekrenkte belangen te
verdedigen. Wij vereeren in Pius IX ons geestelijk opperhoofd; en zijn erfdeel,
waarvan het bezit hem in staat moet stellen tot het onbelemmerd aanwenden zijner
geestelijke en stoffelijke vrijheid, is door oorsprong en bestemming het eigendom
van al de katholieken, en dus ook het onze. Wij gelooven, als trouwe onderdanen
van Uwe Majesteit, die steeds bereid waren, goed en bloed voor het welzijn des
vaderlands opteofferen, aanspraak te hebben op bescherming van onze heiligste
belangen, en meenen dit met te meer vertrouwen, daar die belangen in
overeenstemming zijn met die van al de Troonen en volken, zoo lang niet het bestaan
van elken Troon, en de handhaving van elk regt in de waagschaal zullen gesteld
worden. Het is daarom, dat de ondergeteekenden zich tot Uwe Maj. wenden, met
het onderdanig verzoek, maatregelen te nemen, welke leiden mogen tot verzekering
en behoud der vrijheid en onafhankelijkheid van den pauselijken Stoel!’
- De raadkamer van de regtbank te Elberfeld heeft besloten, den Afgevaardigde
von Schweizer, te Berlijn, in staat van beschuldiging te stellen, wegens een ter
gelegenheid der laatste verkiezingen voor den Rijksdag door hem gepubliceerd
vlugschrift, waarin de verhouding van het arbeidsloon tot de kapitaalwinst wordt
besproken op eene wijze, welke aanleiding zou kunnen geven tot rustverstoring.
Dit besluit treft mede zekeren heer C. Klein, te Elberfeld, die, ondanks het verbod
der politie, zou hebben medegewerkt tot verspreiding der brochure.
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- Uit Frankfort wordt geschreven, dat, naar aanleiding van toenemende pogingen
tot inbraak en roof, voorstellen aan de Regering zijn gedaan tot uitbreiding van het
personeel der politie. Ook meldt men van daar, dat tot heden voor het
wederopbouwen van den in de asch gelegden Dom slechts 62,000 fl. zijn
bijeengebragt. De uitzigten op eene restauratie van dat monument zijn derhalve
gering.
- Van vele zijden hoort men klagten opgaan over het bestaan van een plan om
den Rijn, van Biberich tot Rudesheim, geschikter te maken voor de scheepvaart;
waardoor die rivier een gedeelte van haar schilderachtig voorkomen verliezen zou.
De Kölnische-Zeitung behelst daaromtrent een ingezonden stuk, waarin het volgende
voorkomt: ‘Een kreet van ontzetting klinkt door onze Rheingau, het paradijs van
Duitschland, wegens het wandalismus, hetwelk zich aldaar aan onzen
eerbiedwaardigen stroom en zijne heerlijke oevers bezondigt. Aan het
koopmansbelang van eenige weinige rijke individuen moet nu de trots van
Duitschland, - de bewondering van de duizenden, die jaarlijks uit verre landen als
ter bedevaart stroomden, opgeofferd worden, en zelfs de gezondheid der
oeverbewoners staat op het spel. De verrukkelijk schoone eilanden, die de Rijnstreek
zoo betooverend maakten, moeten verwoest, - de oevers in modderpoelen, en de
prachtige Rijn zelf in een kanaal veranderd worden! En dat alles om een weinig, om
zéér weinig winst! Toen dertig jaren geleden de Rijn, door zoogenaamde kribben,
vernaauwd was, werd de streek tusschen Biberich en Rudesheim onophoudelijk
door zware koortsen bezocht, en wel zoo zeer, dat op dorpen van 2000 zielen
jaarlijks 400 ziektegevallen voorkwamen. Toch waren die vernaauwingen
onbeduidend, in vergelijking met de thans voorgenomene, waaraan men, helaas
reeds begonnen is.’ De schrijver bespreekt vervolgens het onnoodige der bedoelde
werken, voornamelijk op grond van de spoorwegen, die aan beide zijden van den
stroom in goedkoopheid met elkander wedijveren; terwijl toch bovendien de waterweg
gedurende de wintermaanden gesloten is. ‘Doch al mogt het behouden van den
natuurlijken stroom misschien een (altijd zeer geringen) invloed blijven uitoefenen
op de prijzen van het vervoer (aldus gaat de correspondent uit de Rheingau voort),
dan ligt daarin toch geen genoegzame grond om de welvaart en de gezondheid van
duizenden te vernietigen. Hebben niet de 15,000 bewoners onzer streek een eerst
en heilig regt op de zege-
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ningen van den schoonen stroom? En mag men hen zoo op eenmaal, zonder hen
te hebben gehoord, krenken in hunne belangen? De Voorzienigheid bestemde de
Rheingau in het hart van Duitschland tot eene aaneenschakeling van villa's en
tuinen, zoo als geen ander land ter wereld kan aanwijzen. Mild luchtgestel; gezonde,
door den breeden stroom aanhoudend gezuiverde lucht; weelderige plantengroei;
levendig verkeer langs twee spoorwegen; daarbij het heerlijk gezigt op de prachtige
rivier, - ziedaar de oorzaken, die medewerkten om onze bekoorlijke landstreek van
jaar tot jaar te doen toenemen in bloei. En mogen nu deze gelukkige toestand van
zoo vele menschen en deze schitterende plek in het duitsche Rijk door langzame
vergiftiging vernield worden?’

[30 november 1867
Brief van Multatuli aan Tine]
30 november 1867
Brief van Multatuli aan Tine. Dubbel en enkel velletje postpapier, tot bovenaan
blz. 6 beschreven, en als vouwbrief verzonden. (M.M.)
Op blz. 6 het adres: Madame Douwes Dekker baronne de Wijnbergen Coll: fem:
le Comte-Vigo. via di Rugabella Milan Italie.
Keulen 30 November 1867
lieve beste beste tine, Verbeelje ik ben daar in een nogal groote spanning, waaruit
ik moet trachten iets goeds te scheppen.
Sedert een paar maanden houden zich Engelsche en Fransche revues met my
bezig. In Holland bluffen ze er op dat ‘de Nederl. letterkunde’ in 't Buitenland de
aandacht begint te trekken. Ze eigenen zich den lof toe, maar... gooien my de
aanmerkingen naar 't hoofd. Nu staat er in de North-british review een stuk (waarin
op oude manier) liberalismus en behoud in myn zaak gemengd wordt. Dàt stuk is
overgenomen (met zotte toevoegsels van een onwetenden fransman) door de revue
Brittannique. Goed alles zou antwoord vereischen. Maar hoor verder.
De Pène, door al dat geschryf zich herinnerende dat ik hem in 1860 geschreven
had, en zeker niet wetende hoe hy z'n Zondags Courrier zou vullen, maakt my
ridicuul. (pur alleen om aardigheden te verkoopen en niets is makkelyker dan hem
z'n loon te geven.) Zóó beantwoordt hy myn vriendelyken brief van 1860, en de
toezending van een Havelaar. Dat vereischt dus ook antwoord.
Maar... ik beoog jou en de kinderen weertekrygen door het vinden
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van iets vast. Je weet hoe ik, vernemende dat er een redacteur gevraagd werd,
door Huët daarnaar heb laten informeren. Sedert 12 dagen hoorde ik niets daarvan.
Ik gis dat ze een partyman noodig hebben. Maar - iets desgelyks zoekende, ben ik
en peine over de beantwoording dier buitenlandsche dingen, wyl ik daarin over
Holland sprekende, my alles afsnyd. Ik ben daarover in drukke correspondentie met
Huet die wèl wil dat ik antwoord, schoon ik hem duidelyk heb uitgelegd dat ik, voor
ik weer alles tegen my inneem, jou en de kinderen terug wou hebben.
Dat is één deel van de complicatie.Nu No. 2. Vóór 14 dagen raakte ik in correspondentie met zekeren heer Nahuys
in Holland, die zeer zeer enthousiast voor myn zaak is. De arme jongen had my
reeds voor jaren geschreven, maar ik antwoordde niet (Ik kreeg in dien tyd zooveel
brieven!) Toch hield hy vol, en weinig of geen engelsch verstaande, heeft hy in
Engeland weten te komen, was daar by de telegrafie geplaatst en heeft, nu in Holland
terug, den Havelaar vertaald. Doch niet alleen dit, maar ook heeft i werk gemaakt
van een uitgever. Juist heden kryg ik een brief van hem dat hy geslaagd is, na veel
moeite. En reeds voor 8 dagen vraagde hy my een voorberigt in die vertaling - Maar
ik kon dat niet doen, alweer omdat ik my daardoor alles in Holland afsnyd. De uitgever
(in Edinburg) berust er in dat ik geen preface geef wat hy verzocht had, en de goeie
Nahuis schryft nu juist vandaag op de definitieve toezegging van die firma: hoerah
hoerah het zal verschynen, en de Hollanders zullen de waarheid over zee hooren!
(Let wel dat ik de vertaling liet begaan, maar om my niet te brouilleren, geen preface
wou geven. De vertaling kon buiten my om geschied zyn, zoo als dan ook eigenlyk
waar is.Maar nu No. 3. In Holland liggen de Kamers weêr overhoop met het ministerie.
't Is om misselyk te worden. Voor 4 dagen schreef ik een brief aan Rochussen. (Je
weet hoe boos hy my schreef toen ik te Parys was). Ik zei dat zyn bittere toon van
toen my niet zou beletten hem een goed hart toetedragen, noch hem een voorstel
n

te doen indien 't my voorkwam dat het alg belang dit vorderde. (Je weet dat ik hem
nog eens heb voorgesteld om den Koning de Kamers te laten naar huis jagen?)
Eigenlyk had ik geen idee dat hy me zou antwoorden, en zie, juist vandaag gelyk
met de aansporing van Huet om de revues flink te
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beantwoorden, en met den brief van Nahuis dat de Schotsche uitgever t doen zal,
hoe gek alles zamenloopt! En er is nòg een complicatie!) juist vandaag schryft me
Rochussen.
- Ik heb Uwen brief van eergister uit Keulen wel ontvangen en haast my die te
beantwoorden.
Ik erken in U veel talent en originaliteit, ik heb U steeds voor een eerlyk man
o

gehouden. Myne grieven tegen U waren hoofdzakelyk 1 Uwe te groote
o

opgewondenheid 2 Uwe aan myne rigting tegenoverstaande rigting op koloniaal
gebied. Is de brief welken ik U naar Parys schreef, eenigzins bitter geweest, dan
was het omdat de voorgenomen vertaling van Uw werk in het fransch my
onaangenaam was.
Maar wat er van dit alles ook zy, ik ben overtuigd dat Uwe pen invloed op de
openbare meening heeft en gevolgelyk een steun voor de Regering zou zyn.
Ook ik heb getracht den Graaf v. Zuylen te steunen (Zyn schoonzoon, de minister
die nu met de Kamer overhoop ligt, en volkomen in zyn regt is. Nooit heeft één
minister zich zóó verdienstelyk gemaakt. Die man heeft wat gedaan: Limburg vry
van Pruissen. Luxemburg verlost van pruissisch garnisoen, en... vrede weten te
bewaren wat een dubbeltje op z'n kant was! Tòch wisten de kamerbabbelaars alles
beter.) en heb er blyk van gegeven door, ofschoon ongesteld en tegen het verbod
van myn doctor in, naar de Kamer te gaan om voor zyne begrooting te stemmen.
Of hy aan het bestuur zal blyven is my onbekend; op dit oogenblik bevindt hy zich
met den Min. van binnenl. zaken op het Loo by den Koning. Blyft hy aan, dan zal ik
hem uwen brief mededeelen, en de strekking daarvan aanbevelen, mits - ik voeg
er dat uit eerlykheid by, ge U verbindt het Koloniaal kultuurstelsel niet te bestryden.
Verdediging daarvan vraag ik niet, omdat ik van niemand zou eischen tegen zyne
overtuiging te spreken of te handelen: iets wat ik vertrouw dat ge ook niet zoudt
doen.
Mogt UEDG. my nader willen schryven, doe het dan gerust. Het zou byv. welligt
nuttig kunnen zyn, zoo UEDG. my eens meer bepaald opgaf op welke wyze en
onder welke voorwaarden ge Uwe hulp zoudt willen verleenen.
Met hoogachting &c.
Die brief is lief, en kàn leiden tot een mooie aanknooping. Maar nu
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begryp je dat ik erg in den brand zit met al de eigenlyk op my genomen schryvery
die dat weer verstoren zou. Ook weet ik niet regt hoe ik van R's goeden wil gebruik
zal maken. Dat heet: welke vorderingen. Voorloopig heb ik hem van middag bedankt
voor z'n brief en zal morgen uitvoeriger schryven. Ik zal hem zeggen dat ik jou en
de kinderen weer wil hebben. Zyn voorwaarde over kultuurstelsel is: diplomatiek,
en is my een bewys dat van Zuylen (volgens R's oordeel my zal kunnen gebruiken)
R. namelyk weet beter dan iemand dat ik vóór het stelsel ben, tegen vryen arbeid,
zoo goed en sterker dan hy. Het is een diplomatieke manier om een voorwaarde te
stellen die geen bezwaar is, om zich niet zonder voorwaarde te verbinden. 't Wil
zeggen: ‘gut, we nemen je niet omdat we in den brand zitten (dat is juist wèl zoo!
In Holland is alles precies zooals ik voor jaren voorspeld heb) neen, alleen omdat
je nu 't kultuurstelsel wilt helpen verdedigen’. Zie je, myn belofte (die ik gerust geven
kan) moet dan gelden als een offer van myn zyde. Ik ken dat.
Hoe dit zy, ik heb reeds geschreven dat hy dáárop rekenen kon, en in gemoede.
Dat ik woedend was over de neuswyzigheid van de Kamer die 't regeren belette,
en helpen wou om den koning weer koning te maken. ‘Hy moet, ook in 't staatkundige
de kracht hebben om een nacht op den dyk doortebrengen (zooals by den
watersnood) &c. Maar let wel: morgen moet ik weer schryven en conditien opgeven.
En nu kryg ik juist berigt van 't lukken der vertaling! Alles op één dag.
En er zyn nog meer complicatien. Ik heb 't heel schraal en schreef naar Antw. of
ik daar voor geld een lezing kon houden. Sedert 14 dagen wacht ik vergeefs op
antwoord. Voor 3, 4 dagen schreef ik naar Maestricht om dáár voor geld te lezen.
Schoon dat bezwaar in heeft, wyl ik in Holland komende, eerst in de gevangenis
moet. Maar dàt wou ik juist afdoen, want het geneert my in m'n bewegingen. Ik ben
dus daarover in besprek en heb (als Chateleux een avond voor my bespreken kan,
de nood is hoog!) om te animeren het onderwerp opgegeven. ‘Eenige opmerkingen
over dramatische litteratuur gevolgd door de voordragt van drie acten van een
drama.’ Ik moest wel zo iets doen om te trekken. Als ik nu daar klaar raak, als ze
me laten lezen voor ze my in de gevangenis zetten, dan stuit ik op een nieuw
bezwaar. In 't ½ drama dat ik voortedragen heb komt een bespottelyke koning voor,
die inplaats van de ware belangen des
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Lands te behartigen, zich bezig houdt met lappen en banden &c van uniformen. Dat
jureert nu natuurlyk weer erg met de onderhandeling met R.!! En by dat alles schaarste van geld! Myn doel was met die (zeer attrayante) lezing
heel Holland rondtegaan om geld te zamelen om jou te kunnen laten komen. Ga
nu eens na hoe alles zamenloopt! Lieve beste tine, Kun je me zonder je te vermoeien
met een woordje schryven hoe je je voelt? Waarlyk, schryf niet veel, ik meen het.
Alleen over je gezondheid. en of de kinderen wel zyn.
t Is een allerzonderlingst toeval hoe alles zoo in eens zamenloopt. Het ergste is
dat ik nooit wachten kan. De nood dringt zoo, en dan moet ik dikwyls anders handelen
dan ik wou. Als ze my in Maestricht hooren willen, moet ik nog eerst geld vooruit
vragen om er te komen. Het zou nu zoo erg jammer zyn als ik van den goeden wil
van R. (en van de angst waarin de Regeering zit!) geen degelyk resultaat kon krygen.
Maar ook kan ik de vertaling van M.H. niet afbestellen. Er ligt my veel aan in
Engeland bekend te zyn. De uitgever (een zeer aanzienlyke in Edinburg) zegt dat
hy zal zorgen dat het in Engeland zeer populair wordt! Wat moet ik nu doen? Nahuys
zou wel op myn verzoek, de uitgave staken, maar wat heb ik er dan voor?? En als
ik met R. iets afspreek, kan ik niet beletten dat de vertaling later toch verschynt. En
by dat alles zonder geld! En als ik aan R ronduit schryf hoe de zaken staan, denkt
hy dat het dreigement is, want de zamenloop is al te toevallig.
Ofschoon nu dit alles een warboel is, en ik niet weet hoe ik er party van trekken
zal, is er toch iets roering, en dàt wou ik je gauw schryven. dag beste lieve tine, ik
verlang zoo om weer by je te zyn, en die lieve lieve kinderen! Och, 't is zoo hard! Ik
zal R. goed schryven dat ik dàt wil. Zyn brief is heel vriendelyk, en toch is 't om boos
te worden. Moet ík nog eerst iets beloven voor men my belieft in 't leven te houden!
Maar toch is my die brief veel waard, dat begryp je wel. t Zal nu de vraag zyn òf en
hoeveel invloed Roch. op van Zuylen heeft, en of v.Z. durft? Myn voorstellen zullen
zyn dat de koning de kamers weg jaagt, en de lamme grondwet verandert.

[3 december 1867
Van den Rijn (LXXXI)]
3 december 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
285.
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Van den Rijn, 1 December.
De Kölnische-Zeitung is in staat gesteld, den tekst medetedeelen eener van 24
November gedagteekende nota van graaf Bismarck aan den pruissischen gemagtigde
te Darmstadt, waarin de hessische minister von Dalwigk ernstig berispt wordt wegens
voorbarigheid in het aannemen der fransche uitnoodiging voor de Conferentie over
het romeinsche vraagstuk. Graaf Bismarck duidt het vooral ten kwade, dat Hessen
in deze zaak gehandeld heeft zonder op eenigerlei wijze in overleg te treden met
zijne duitsche bondgenooten, of het gevoelen intewinnen dier noordduitsche
Confederatie, ‘waartoe de Groothertog (doet graaf Bismarck opmerken) toegetreden
is.’ - ‘Het is onaangenaam (zegt de Kölnische-Zeitung), zulke brieven te moeten
schrijven; doch in dit geval was het onaangename tevens onvermijdelijk. Wel is
waar heeft de heer von Dalwigk reeds omstreeks het einde van Junij dezes jaars
in de hessische Eerste Kamer melding gemaakt van eene niet onbelangrijke
hoeveelheid vrijheden, waarover Hessen-Darmstadt bij voortduring beschikken kon;
maar geheel Duitschland ergert zich, en geheel Europa, met inbegrip van Frankrijk,
maakt er zich vrolijk over, dat Hessen-Darmstadt zulk eene groote haast heeft om
der wereld het bewijs te leveren, dat het geenzins opgehouden heeft, een souvereine
Staat te zijn. De souvereiniteit toch der duitsche Staten van minderen rang, - ziedaar
juist de ongerijmdheid, waarmede Duitschland meende sedert de gebeurtenissen
van 1866 voor goed afgerekend te hebben.’

[6 december 1867
Brief van Multatuli aan Tine]
6 december 1867
Brief van Multatuli aan Tine. Dubbel en enkel velletje postpapier, tot boven aan
blz. 6 beschreven, en als vouwbrief verzonden. (M.M.)
Op blz. 6 het adres: über Frankreich Madame E.H. Douwes Dekker baronne de
Wijnbergen via di Rugabella Coll. fem: Le Comte-Vigo Milan Italie
Keulen 6 December 1867
lieve beste beste tine, Hoor eens, er is een schyntje van licht! Ik ben bang je te
veel hoop te geven, maar ik mag toch niet verzwygen dat er hoop is. Ik ben in
onderhandeling met de regering. Vraag je nu of ze my bevallen of ze flink en mild
zyn, zoo als ik wilde, neen. Maar 't is al veel dat ik in onderhandeling ben, niet waar?
Myn vordering
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is dat ik in staat moet gesteld worden jou en de kinderen weêr te krygen. Daar ga
ik niet af. Ik ben beleefd maar forsch in myn eischen. ‘Men’ wil diplomatiseren. Gister
schreef ik: ‘het is in 't belang der Regering van myn lans een vlaggestok te maken.’
Je moet weten dat Holland in nood is. Alles komt uit zooals ik gezegd heb. Ieder
erkent dat er een sterke poging moet gedaan worden om den boel in orde te brengen.
De Kamer moet weêr ontbonden worden, en 't zàl geschieden. De couranten weten
't nog niet, maar ik wel. t Was dan ook myn voorstel, en R. schryft me dat het
waarschynlyk geschieden zal. Dan zal de roering onbeschryfelyk zyn - en de
Regering zal moeite hebben zich staande te houden. Nu ik wil haar helpen. R.
e

(schoonvader van den 1 minister) schryft my:
‘Zoodra het zeker is (de kamerontbinding) spreek ik met graaf van Zuylen en
welligt met een paar andere ministers over uwe aangeboden hulp, en doe dan
uitkomen dat dit eene kracht voor hen zal zyn. Ik schryf U dan nader.’ Ook vraagt hy, ‘wat er gedaan moet worden om my te verlossen van die
Amsterdamsche historie?’ (vonnis, gevangenis & boete). Wel, die zaak annuleren,
dat 's al heel makkelyk.Hy weet dat de Havelaar te Edinburg ter perse ligt, en dat de uitgevers my vragen
om een naschriftje. Ik heb hem geschreven dat het nu van de regering afhangt hoe
dat naschriftje zyn zal.
Ik ben zoo zenuwachtig dat ik haast niet schryven kan.
Dus lieve hart, je ziet ik weer me als een oud konyn. Lang kan de beslissing niet
uitblyven. En de regering (die vreesselyk in nood zit) en ik hebben reden tot spoed.
Ik heb ronduit geschreven dat ze 't zonder my niet schipperen kunnen, dit is de
waarheid. Mogten nu de ministers (die echter onder R. staan, hy is het hoofd op 't
oogenblik) uit domme koppigheid my versmaden - lieve tine dan kan ik 't niet helpen.
Ik heb gedaan wat ik moest: wachten en uitkyken tot het goede oogenblik. Toen ik
dàt bemerkte ben ik als een kat uit den hoek gekomen, en voorloopig met goed
gevolg. Is het niet al veel dat ik in onderhandeling ben?
R. weet dat ik niets doe als ze niet zorgen dat ik jou en de kinderen terug kan
krygen. (Hy erkent dat dit zoo hard is, doch zegt er by: ‘doch dit kan veranderen’ Hoor eens lieve tine, nummer 1 is nu je gezondheid. Houd jy je goed, t spreekt
van zelf als ik slaag, dat je jou morele (of andere) engage-
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menten niet moet breken. Ik meen dat ik niet als een wildeman zal zeggen: Kom,
voor ik weet wat je bindt. Wat echter geen zaak van je gemoed is hoeft je niet te
binden. Dat zou met geld goed te maken zyn.
Iets anders is de reis, de kou en je gezondheid. Zoodra ik zeg dat je komen kunt,
zal het aan jou staan, te bepalen wanneer.
Ik beken dat ik hoop! Loopt het nu weêr mis, in godsnaam. Ik doe myn best. En
al lukt het niet, de onderhandeling zelve is reeds een poids voor later.
Ik heb zoo'n satisfactie van myn wachten en zwygen! Ik alleen weet wanneer ik
schryven moet. Wie my wil aansporen iets te doen, als ik oordeel dat ik wachten
moet, is altyd myn vyand.
Ik wist dat Holland in de war zou loopen. het kòn niet anders. en ook dat men dan
zou omzien naar frissche krachten. Ik ben te zenuwachtig om je nu alles uitteleggen,
maar ik geloof dat ik goed gemanoeuvreerd heb.
Kus de lieve kinderen. Ik hoop, ik hoop ditmaal een prettige verjaring voor Edu,
en dan heeft de lieve non tegelyk veel verjaardagen intehalen!
Dat zal ze. Ik heb zoo'n innig gevoel voor dat lieve kind dat nog nooit iets aan my
gehad heeft. En jy zelf vooral zult inhalen al 't enorme dat je te kort bent gekomen,
dat verzeker ik je.
Ik droom van een schoone triomf, en dan kryg jy je aandeel! Verzoek Stefanie
(die je natuurlijk alles meedeelt) geen woord te schryven naar Brussel. Dat zou
kwaad kunnen doen, en indiscretie schynen vis à vis R. Ken jy (of Stef.) de hand van inliggend adresje? Men zond my (heel vriendelyk)
daar mee een paar Luiksche couranten waarin over my gesproken werd. (zeer
gunstig) 't schynt een dames hand.Over 't geheel is er tegenwoordig veel bereddering over my. 't werd tyd! En,
komiek, juist nu ik zweeg. Dat wist ik wel.Lieve hart, ik kan je niet genoeg zeggen dat je toch niet al te verdrietig wordt als
't weêr misloopt! Bedenk dat het al een heel kunstwerk was met R. weer
aanteknoopen (je weet hoe bitter hy me schreef te Parys). Het terug winnen dier
relatie is dus al zeker gewonnen. Als nu de ministers niet wyken voor de Kamer (en
na R's schryven houd ik dit voor zeker) is dit myn advies. Ik schreef: ‘blyf, dan zal
ik u steunen. Zoo niet, dan is de warboel niet te overzien!’ Reeds in myn
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brochure van verl. jaar (Dec 66 & Jan 67) voorzag ik alles. daarom het slot: leve
de koning! Huet zeide dat was vreemd in myn mond. Welnu, reeds toen voorzag ik
dat dit de eenig-mogelyke leus was. De parlementery heeft uitgediend. Nu komt het
mooi te pas, niet waar? En ik meen het. Reeds voor jaren stelde ik dit aan R. voor,
maar toen kon hy geen ministers by elkaêr krygen. Nu heeft hy ze! Je ziet, hij
behandelt ze ‘by paren’. Juist wat ik wilde. Ik gis dat ik naar den Haag zal geroepen
worden. Lieve beste tine, als 't weer misloopt is 't myn schuld niet. Toch is er altyd
iets gewonnen. Dag beste trouwe tine dag lieve Tine zorg voor je gezondheid.
Schryf maar heel kort, en alleen over je gezondheid. de rest komt er niet op aan.
faire la nôce, hm, hm! geen woord naar Brussel schryven!

[7 december 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
7 december 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Twee dubbele velletjes postpapier,
geheel beschreven. (M.M.)
mobbocratie: heerschappij van het gepeupel; neologisme van eng. mob.
Keulen 7 December 1867
Waarde Heer Huet, Dank voor uwen brief. Ik begryp hoe schryven u verveelt, en
hoewel ik gaarne iets van u hoor, doet het my in zekeren zin genoegen, als ge weinig
schryft. Alleen drukt my soms de gedachte dat ik zooveel schreef, en dat het lezen
u verveelt. Dit laatste voornamelyk wyl alles over my handelt, en er eene groote
dosis vriendschappelyke belangstelling noodig is om niet moê te worden. En aan
den anderen kant zou ik 't weêr styf vinden, u met medetedeelen wat my wedervaart
(of iets er van) daar ge u myner zoo flink hebt aangetrokken. (Ik schryf tegenwoordig
bijna onleesbaar. ik ben zenuwachtig & myn vingers zyn styf van kou. neem 't voor
lief.) Voor ik verder ga, moet ik u mededeelen dat ik eenige hoop koester (maar dat
geschiedde zoo vaak al, en tot nog toe te vergeefs!) op eene verandering in myne
omstandigheden, en daarop zal ik terugkomen, na eerst uwen brief te hebben
beantwoord.
Ik hoop dat uw onwelzyn niet ernstiger wezen moge, dan nu eenmaal het jaargety
medebrengt. Wat blyven er weinig maanden over, waarin men dit niet zeggen kan!
't Is toch eigenlyk onbillyk, dat de ruimte tusschen wieg & graf ons als een compleet
leven wordt toe-
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gerekend! Ik voor my heb niet te klagen, maar - zonderling - ik vrees dat ik tol zal
moeten betalen, zoodra ik eenmaal wat minder geagiteerd leef. Behalve myne oogen
voel ik my gewoonlyk wel. (Eens vooral, ik heb geen lust om myn zinnen correct te
maken. Ik weet wel, byv. dat die laatste niet deugt, gy man van betrekkelyke
volkomenheid.) Handelen? Die Koningin? - Precies! Zoo'n drama is een praat kollegie, waar
wysheid in woorden verkocht wordt. Daarom deugt het ook niet. Waar ik actie wil
aanbrengen, word ik gezocht. Ik verklaar me onbekwaam. Ik kan alleen wyshedens
verkoopen, en ikzelf roep myn creaturen toe: gut mensen, schei uit, wy weten 't nu
al! - Maar ik houd de dictie voor goed.
Hoe dit zy, het ligt daar onàf. Reeds had ik naar Maastricht geschreven om een
avond, (waartoe het afgewerkte meer dan voldoende is, ja beter dan een geheel.
Ik zou er by verteld hebben, dat en waarom ik 't niet kan afmaken, - bovendien 3
acten voordragen is al zwaar genoeg) - doch zie, ik heb Maastricht afgeschreven,
al had ik dan het geld hoognoodig. Ik wacht op iets, en 't mindere moet voor 't
meerdere wyken.‘Verandering in den toestand myner vrouw?’ Ja, maar een verandering die my
met angst vervult, en die, nog meer dan ooit, behoefte doet ontstaan aan haar
vertrek van daar. Ware die verandering ten goede geweest, dan hadde ik my gehaast
het U medetedeelen. Ze heeft, gedrongen door haar edel hart, om de school (waar
zy verdiende: 40 fr. min fr 30 voor nonni!) van décadence te redden, de directie
daarvan op zich genomen. Van verbetering harer positie is geen sprake. naar ik uit
haar schryven opmaak. Integendeel, juist die zaak is my een spoorslag te meer
geweest, om coûte que coûte een eind te maken aan een toestand waarvan ik
noodlottige gevolgen vrees. Zy is zwak, spuwt bloed, en heeft behoefte aan rust.
Haar heldhaftigheid zal haar dooden. Ik ken haar, en heb nooit, nooit iemand
ontmoet, of beschreven gezien die zóó ten allen tyde gereed is zich te offeren. De
toestand dier school is verbeterd, niet de hare! - Ik ben bang u te overstelpen met
schryvery, anders zou ik U een brief daarover zenden van Mevr. Omboni, en een
van haar zelve. Mevr O. schreef my, op háár verzoek: ‘omdat zy van drukte niet
wist, waar ze 't eerst helpen zou’...&c. Later echter schreef zy zelve, en bekende
dat ze meer haar hart dan haar belang had geraadpleegd. Nu, dit wist
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ik al, in weerwil van Mevr. O's brief, die (zeer natuurlyk) de verandering ophemelt.
Had ik niet een beetje hoop op verandering myner positie, dan zou ik over de hare
radeloos zyn. Juist het berigt daarvan drong my, in weerwil der gevangenis die my
in Holland wachtte, naar Maestricht te schryven, om myn degoûtante tournée met
dat drama te beginnen. Ik hoop dat het niet noodig zal zyn! Ik wou u graag Mevr
O's brief zenden, en de hare, dan zyt ge op de hoogte. - Vertaling van Max Havelaar
in 't Duitsch, hier te Keulen! Kyk, dat moet ik, Keulenaar, die opgeschreven sta voor
5 th. 10 Sgr. stadsbelasting, van U, Bloemendaler, hooren! Ik wist van niets. Eens,
heel lang geleden, heb ik den hoofdredacteur Kruse een bezoek gebragt. Hy ontving
me - hoe zal ik zeggen? Ik beweer menschkunde te hebben, maar bezit volstrekt
geen gaaf om een mensch te beoordelen. Menschenkennis heb ik niet. Kruse ontving
my vriendelyk, gutmüthig, ‘lief.’ wat wil je meer? Ei, hy ontving me niet als redacteur
van de Kölnische Zeitung, niet als een polemische persoonlykheid. Een voorbeeld
dat ge, hoop ik, curieus zult vinden. Daar ik proberen wilde hier iets te verdienen
verzocht ik hem: ‘in den kring zyner kennissen een avond te arrangeren waarop ik
in het fransch iets zou voordragen, (unentgeltlich, natuurlyk) om daarnaar te
beoordeelen, of ik hier op die wyze publieke voordragten zou kunnen houden’. (Ik
sla nu over waarom ik 't niet in 't duitsch wilde doen). In een zeer beleefd, vriendelyk
briefje antwoordde hy my, dat het hem zoo erg speet dat hy en zyn kring geen (of
niet genoeg) fransch verstond, om aan myn verzoek te voldoen. Meen niet dat hier
in een modestbemanteld refus lag. Neen. Ik bezocht hem daarna in zyn zeer
respectabelen huiselyken kring, en hy overlegde in myne tegenwoordigheid, zeer
goedmoedig alweer, met zyne vrouw de bezwaren van myn voorstel. Zy was het
volkomen met hem eens, en ik bemerkte duidelyk, dat hy de eenvoudige waarheid
gezegd had. Hebt ge nu begrip van zoo'n gebrek aan cosmopolitisme op zyn
standpunt? Daarna heb ik met de Kölnische volstrekt geene aanraking gehad, en
nu hoor ik van U dat H. Grieben (dien ik by naam ken. Hy maakt vlugge, aardige
verzen) den M.H. vertalen wil! En in feuilleton nog al! Dat zou my spyten, en ik
begryp niet hoe men die wyze van uitgave kan kiezen voor dàt boek. Als feuilleton
zal 't er zot uitzien, dunkt me. Wyn - of azyn, als ge wilt - met theelepeltjes! 't zal
ungenieszbar zyn! Maar ik ben een groot schryver - dat 's maar zeker. De
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wereld gewaagt er van, en de wereld maakt zich bespottelyk, daar zyzelve het
draaiend bewys levert, hoe ik niet schryven kan, zóó dat ik - by benadering zelfs begrepen word. In Indie vry arbeid - ik heb er niet aan gedacht! In Holland anarchie
mobbocratie &c - ik denk er nog minder aan! Al was ik een geboren Jonker, dan
kon ik niet meer hekel hebben aan 't plebs, en zelfs aan zekere burgerlykheid. Toch
heeft men dit alles uit myn schryven weten te halen. Dit zal dan toch wel een eerst
vereischte zyn van een schryver, dat hy verstaanbaar zy, niet waar? Ik zelf heb
gezegd: ‘het is een wetgever (Schryver, apostel &c.) niet geoorloofd verkeerd
d

begrepen te worden.’ en daar blyf ik by. Dit zeg ik ook van zoogen genieschap.
Wie niet kan dwingen tot erkentenis dat hy een genie is (laat de définitie nu maar
dáár) is het niet! &. Doch gy weet dit alles minstens zoo goed als ik.
Uw ‘Idee’: herhaling is een onmisbaar ingredient van elk apostolaat, vind ik puntig,
en toch waar. Wèl wist ik het, maar ik had de daarin liggende waarheid alleen aan
de bittere zyde bezien, zóó namelyk: dat leugen zich tot waarheid maakt (of als
zoodanig weet te doen gelden) door herhaling. Zie myn parabel van Hassan &
Aoeled.) De leer dat dan ook iemand die waarheid zoekt, zich die taktiek moet eigen
maken, heb ik niet toegepast. Dat is eene fout. Maar... maar... 't is zoo vervelend!
En de juistheid van uwe spreuk volkomen toestemmende, moet ik zeggen, dat my
waarschynlyk het aanwenden zwaar zou - of zal - vallen. (Zal doelt op de
mogelykheid dat ik weer aan 't werk zal komen. Nu ben ik beneveld door bitterheid,
en vermoeienis van wachten. Dat 's een arbeid!)
't Zal me benieuwen of Grieben my om noten vraagt, en om de herstelling van de
door v.L. eigenmagtig veroorzaakte ik meen die vervloekte puntjes voor namen.
Hoe laf, niet waar? Dat heeft veel schade gedaan. Daarin is iets verbloemds, iets
vreesachtigs, iets valsch's (daar hebt ge nu eene betrekkelyke volkomenheid van
esses en ch's - De wereld gewaagt er van, zei ik, ja! Niet van myne betr.
volkomenheden, meen ik, maar van dat boek. Want zie... tusschen Keulen & Parys,
daar ligt de weg naar... Edinburg, waar ook een vertaling ter perse ligt, en wel by
Edmonstone en Douglas, de uitgevers der N.B. review. Die heeren vraagden my
om een ‘preface’ en noten. Noten gaf ik, - Preface niet. Maar ik beloof een epiloog.
En ik ben benieuwd hoe dat wezen zal, of ik daarin iets goeds zal kunnen zeggen?
Dat
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moet nu de Regering weten. C'est à prendre ou à laisser. - Dáárop namelyk berust
nu myn hoop, dat ik myn vrouw en kinderen zal terug krygen, en dáárom ben ik wat
zenuwachtig! Ik ben er over in onderhandeling, zeer serieux.Wel wat sanguinisch - maar toch niet zonder grond - dacht ik voor drie dagen
reeds naar den Haag te kunnen gaan. Nu - ze zyn wat langzaam - Ze hebben geen
vrouw die bloed spuwt, en rust behoeft - maar de onderhandeling duurt voort, en...
ik heb hoop! Wees zoo goed hier over geen woord aan iemand te zeggen. Het moet
niet eventeren voor 't klaar is.
Vóór den uitslag schryf ik niets, Noch prefaces, noch refutatien. Zelfs die slechte
de Pène (Indépendance van Zondag 8/d.) krygt geen oorveeg, dien ik toch zoo heel
gemakkelyk geven kon. Ik wacht! En indien ik klaar kom, maak ik zoo spoedig
mogelyk een uitstapje naar Bloemendaal, om U een en ander te vertellen, en U
mondeling te danken voor Uw fidelen bystand. Ik hoop myn bulletintje voor den
Haarlemmer te mogen aanhouden, al werd ik millionair of zoo iets. Ik heb er zoo'n
steun aan gehad! En bovendien, al slaag ik, dan zou ik nog lang vry arm blyven,
wyl ik énorm veel heb aftedoen. Doch dat is niets, er zou brood zyn en rust voor de
toekomst. Ik heb nu 12 jaar gezworven. O hoe poignant zou 't boek zyn, dat ik
daarover zou kunnen schryven, als ik schryver, en 't Publiek zoo'n boek waard was.
Ik hoop het niet te proberen.Daar hebt ge nu allerlei vertellingen voor Uw ‘vrye uren’ Pleizierig! Gy hebt my waarlyk een groot genoegen gedaan met de (in Holland) courageuze
erkentenis dat ik scheen te weten wat ik deed. Deze betuiging trof my, en ik hoop
uw oordeel eer aantedoen. Juist is het! Ik ben geen dolleman. Myn tegenzin om in
revues aan den weg te timmeren (anders dan bitter schryven, kon ik niet!) stond in
verband met de mogelykheid om anders, beter uitgerust deel te nemen aan den
stryd. Ik beken dat er ¾ toeval meewerkt, want al voorzag ik stoornis in de
staatsmachine, ik voorzag niet dat men te s Hage, zoo spoedig en in die mate,
behoefte hebben zou aan iets anders dat ik leveren kan, of waartoe ik iets kan
bydragen. Dat ‘men’ trachten zal, my zoo goedkoop mogelyk te krygen, met
misschien gepremediteerd plan my ter zyde te zetten, zoodra alles weer op de rails
is, verwacht ik. Maar dat is niets. Wie dan leeft, moge dan zorgen. Ik heb hun
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geschreven, dat myne vrouw lydend is, dat myne kinderen behoefte hebben aan
myn opzigt (NB. Niet wat karakter &c. aangaat, maar in verband met onderwys. Hun
karakter is goed. Daaraan heb ik niets te doen.) dat ik dus spoed eisch. Als myne
vrouw bezwykt, zal 't te laat zyn. Ook geef ik niets toe! Het woordje ‘ik’ wordt tot
vervelens toe, gevolgd door: ‘die myn pligt gedaan heb’, soms met tegenstelling
van ‘Zy, zy of hy... die hun pligt niet gedaan hebben.’ &c.Ik zit al sedert 3 dagen te denken, hoe ik Uw stuk in den Nederland op een gepaste
wyze aan den man zou kunnen brengen. Myn exempl. is my te Gent ontfutseld.
Maar dat is het ergste niet. Het moest niet naast Mr Gram's snuifdoos gestaan
hebben, en het is een groote schade voor my, dat men U geen overdrukken
gezonden heeft. Het geheele stuk is voor my van belang, ook zelfs zonder de
allerlaatste opmerking. Ik zeg ergens in een brief aan de regering, dat het zoo vreemd
is dat men my by voortduring ignoreert, daar toch die verhooging van tractement
aan Inl. hoofden... &c. Nu, tot appui daarvan, had ik zoo gaarne uw stuk. Wat zou
het kosten, en hoeveel tyd zou het vorderen, die Overdrukken te maken? Apart
uitgegeven (Huët over Multatuli) zou het den uitgever dekken in zyn kosten. Daarvan
ben ik zeker, al wilde hy het niet erkennen
Wilt ge er eens over denken? Maar (al blyft die uitgave altyd goed en doenlyk) ik
heb nu behoefte aan spoed. en dat zal in allen gevalle niet te bewerken zyn.Saturdag avend.
Ook ik heb zitten soezen voor den kachel, en me in 't hoofd gehaald dat ik reeds
ontelbare malen hoopte, doch altyd te vergeefs! Zal 't weer zoo wezen? Ik meen te
bemerken, dat zy niet ongevoelig zyn voor het naschrift in de Schotsche uitgave.
Men vraagt me, of ik het kultuurstelsel niet bestryden zal? Ik antwoordde: niet te
vatten, hoe zy op dit idee kwamen, daar ik nooit tegen dat stelsel, maar wel tegen
leugenachtigen vryen-arbeid heb geschreven, dat het kultuurstelsel een zeer schoone
zaak is (een klein Catholicisme, dat ik óók zoo mooi vind) dat ik slechts, binnen den
kring myner bevoegdheid, en naar den letter myner instructie, was opgekomen
tegen verregaande misbruiken (die echter toevallig noch met vry-arbeid, noch met
kultuurstelsel iets te maken hadden) &c.
r

Ik heb den 26 Nov (of 27) geschreven, wat er naar myn inzien gedaan moest
worden - dat deed ik vroeger voor 3, 4 jaar nog eens,
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doch toen zonder gevolg. Deze keer, O wonder boven wonder, schynt men notitie
van myn schryven genomen te hebben, althans ik kreeg beleefd antwoord. La
mouche et le coche? Precies, - of liever: precies niet, want ikzelf haal die fabel aan,
en zeg er by: ik ben geen mouche! Komiek he? Ook zeide ik, dat die allusie hier
niet paste, wyl er in de fabel spraak was van een wagen die bergöp ging. Maar in
weerwil van dat alles, ben ik nog ver van klaar. De onderhandelingen duren voort,
en ik zit met smart te wachten, vooral daar ik in allerlei moeielykheden zit. Ik heb
die lezing te M. er aan gegeven, en die had ik noodig gehad. Ook wil ik in den Haag
geen arrhes vragen, om my niet te binden, en zy van hun kant, kunnen niet begrypen,
of denken er niet aan dat men verlegen zit om wat hun nietig moet voorkomen. Wel
heb ik geschreven, dat ze, indien ze willen dat ik dáár kom, my geld moeten zenden.
En ook dat myn gevangenis vervallen moet. Nu, dat zal wel, denk ik.
Nieuwenhuys ken ik. Hy is een goed mensch. Zeer goed, indedaad. Maar ik ben
gebrouilleerd met hem door myn schuld. Een heele historie, die ik U eens vertellen
zal als gy niet ‘droog’ zyt. ('t is uw woord.) Een malle valsche schaamte heeft my
weerhouden, hem een misverstand optehelderen. Inplaats daarvan, heb ik hem
gebrusqueerd.Ik wist dat hy bezig was aan de vertaling, doch heb er weinig idee van. Ik zou 't
niet kunnen. Hebt ge de kwaadwilligheid opgemerkt van den vertaler uit het Engelsch,
in de R. britannique? traduttore, traditore - goed, dat is altyd zoo, maar deze
tradideert expres. Zoo'n franschman meent altyd dat men om zyn esprit verlegen
is. Zoo had ik een neefje (6, 8 jaar) die in den waan verkeerde, dat het zoo'n faveur
was hem z'n broekje vast te knoopen, en hy beloonde jan en alleman met die
toezegging - die franschen blyven altyd zulke broekmannetjes. En wàs 't nog maar
geest - lieve hemel! Wilt ge er goed aan denken, dat alles wat ik U schreef over die Haagsche
onderhandeling zeer geheim moet blyven? Ook zonder byzaken, is 't de vraag of ik
réusseer, maar als 't opspraak geeft vóór den tyd, slaag ik zeker niet.
Hartelyk met de Uwen gegroet van uw liefhebbenden
Douwes Dekker
hoelaat gaan de couranten by U op de post? thans, saterdag avend, heb ik nog
de Courant niet van heden, die gister moet verzonden zyn.

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

541

[7 december 1867
Van den Rijn (LXXXII)]
7 december 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
289.

Van den Rijn, 4 December.
De Kölnische-Zeitung blijft, in overeenstemming met de nationaal-liberalen,
aandringen op het teruggeven aan Denemarken van een gedeelte van het Hertogdom
Sleeswijk. In een harer laatste nummers zegt zij daaromtrent het volgende: ‘Wat
ons betreft, niemand verlangde vuriger naar de schepping van een eenig, krachtig
duitsch Rijk dan wij; doch wij wenschten deze kracht slechts gebruikt te zien tot
bescherming van het duitsche vaderland, en niet om anderen hun vaderland
aftenemen, en toetegeven aan diezelfde veroveringszucht, welke wij in andere
volken bepaaldelijk in de Franschen, steeds ten strengste veroordeeld hebben. Het
heeft ons innig leed gedaan, dat juist de eerste gelukkige duitsche oorlog misbruikt
werd tot verovering. Dit was Oostenrijks streven, en wel om Pruissen in zekeren zin
te belasten met een Noordelijk-Venetie. Aan die kuiperij schrijven wij het toe, dat
bij den vrede van Weenen, op 30 October 1864, aan het overwonnen Denemarken
niet slechts Holstein en Lauenburg, maar ook het geheele oud-deensche Hertogdom
Sleeswijk is afgenomen. Met het volste regt protesteerden de twee beschaafdste
volken der wereld, Frankrijk en Engeland, tegen dergelijken roof, en ieder zal
erkennen, dat dit protest beaamd wordt door de geheele menschheid; want indien
het nemen en behouden van Sleeswijk geene verovering heeten mag, dan weten
wij niet, wat voortaan met dien naam zal worden bestempeld. Van een duitsch erfregt
op Sleeswijk kan geene spraak zijn. Het zoogenaamd ‘zonneklaar bewezen regt
der Augustenburgers’ was een voortbrengsel van verhitten partijgeest, - eene domme
en drieste uitvinding, die nu, na hare werking gedaan, of, liever, gemist te hebben,
als onbruikbaar ter zijde wordt gelegd. Dit vermeend regt wordt noch door Pruissen,
noch door eenige andere mogendheid erkend, en heeft slechts aanspraak op eene
plaats in Dunlop's ‘Geschiedenis der volkssprookjes.’ Volgens het geschiedkundige
regt, hebben wij hoogstens aanspraak op Holstein. Lauenburg en Sleeswijk waren
sedert 1863, na den dood van Frederik VII, van Gods- en regtswege Deensch. Wil
men regt doen aan de moderne leer der nationaliteiten
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(en daartegen verzetten wij ons niet), dan kunnen wij alleen op het duitsche gedeelte
van Sleeswijk onze aanspraken doen gelden. En deze verdeeling van Sleeswijk
naar de nationaliteit der bevolking zou dan ook een einde maken aan de verwarring,
welker oplossing wij onophoudelijk, sedert 1848, hebben voorgestaan, en die wij,
als de voor Duitschland voordeeligste, aanbevalen en verdedigden, toen nog menig
duitsch patriot onze eischen als te gewaagd beschouwde. Zelfs na den dood van
Frederik VII wilden vele, en daaronder democratische bladen zich met Holstein
vergenoegen. Ja, zelfs in de dagen der volksvergaderingen, toen het ‘zonneklare
regt der Augustenburgers’ zoo schreeuwerig werd geproclameerd, was het
algemeene programma nog steeds het onze. Sedert dien tijd is datgene, wat wij als
het wenschelijkst voor ons vaderland beschouwden, als grondbeginsel opgenomen
in het europesche staatsregt, en geen land heeft meer dan Pruissen belang bij het
handhaven der nationaliteits-regten, daar juist zijne eigene roemrijke moderne
politiek op dat beginsel gegrondvest is.’ - Een Mainzer blad zegt, in het midden te
willen laten, in hoe ver het aandringen der nationale partij op restitutie van
Deensch-Sleeswijk voortspruit uit beginselen van regtvaardigheid, en niet uit behoefte
aan wapenen tegenover de Regering, die, van hare zijde, nog altijd andere
denkbeelden omtrent het zoogenaamde nationaliteitsbeginsel schijnt te koesteren;
doch het verklaart de insinuatie, dat Oostenrijk de schuld zou dragen van de ten
dezen begane verkeerdheden, voor vergezocht. ‘Indien Sleeswijk beschouwd moet
worden als een door vijanden of valsche vrienden in Pruissens vleesch gedrukte
doorn (aldus redeneert de Mainzer courant), wat belet dan Pruissen, dien doorn,
door het teruggeven van het deensche grondgebied, ten spoedigste uitterukken?
Wij zouden des noods, ons geloof een weinig geweld aandoende, kunnen aannemen,
dat de Weener diplomatie aan hare Berlijnsche zuster een verraderlijk geschenk
gebragt heeft. Ook zouden wij (onder dezelfde voorwaarde) misschien kunnen
toegeven, dat het Kabinet te Berlijn onnoozel genoeg is geweest, dat geschenk
aantenemen; doch nimmer zal men ons kunnen overtuigen, dat Pruissen, na het
ondervinden van de bezwaren, die nu eenmaal van zulke geschenken onafscheidelijk
zijn, zich gehouden achten zou, bij voortduring zich daaraan te onderwerpen. Men
maakt zich inderdaad een zeer zonderling denkbeeld van graaf Bismarcks politiek,
door aantenemen,
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dat hij geenen last zou durven afwerpen, dien Oostenrijk hem in 1864 op de
schouders heeft gelegd, vooral wanneer dat afwerpen hem aanspraak geven zou
op eene driedubbele dankbaarheid, - die van de deensche Sleeswijkers, die van
Keizer Napoleon, en die van de nationaal-liberale partij. Eene goede daad natelaten,
die zoo ruim zou beloond worden, en dit alleen, ten einde Oostenrijk de grief te
besparen, dat zijne kuiperij van 1864 haar doel miste, - die edelmoedigheid gaat
wat ver.’
- De dagbladen zijn opgevuld met beschouwingen over de vrijheid, die de
groothertogelijke Regering te Darmstadt genomen heeft door regtstreeks te
antwoorden op de uitnoodiging van Keizer Napoleon aangaande de Conferentie.
De regeringsgezinde bladen, alsmede die, welke tot de nationaal-liberale partij
behooren, wedijveren in scherpte bij het beoordeelen dier daad van
onafhankelijkheid. Van hessische zijde wordt gewezen op de omstandigheid, dat
slechts een gedeelte van het Groothertogdom (Ober-Hessen) tot het
Noordduitsche-Verbond behoort, en het land voor 't overige onafhankelijk gebleven
is.

[10 december 1867
Van den Rijn (LXXXIII)]
10 december 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
291.

Van den Rijn, 8 December.
De Kölnische-Zeitung prijst den vrijmoedigen en tegelijk waardigen toon van het
sten

antwoord, hetwelk, onder dagteekening van den 29
November, door den
Bondsraad van het kleine Zwitserland op de uitnoodiging van Keizer Napoleon tot
bijwoning der romeinsche Conferentie gegeven is. Dat antwoord, vervat in den vorm
van een schrijven aan den zwitserschen gezant te Parijs, is van den volgenden
inhoud:
‘Mijnheer de minister! De gezant van het fransche Keizerrijk, de markies de
den

Bonneville, heeft den voorzitter van het Verbond eene van den 9 November
gedagteekende depeche en circulaire voorgelezen, waarvan door hem een afschrift
aan den voorzitter gelaten is, en waarin Zijne Exc. de minister van Buitenlandsche
Zaken den Bondsraad uitnoodigt, Zwitserland te doen vertegenwoordigen in eerlang
te openen conferentien over de romeinsch-italiaansche aangelegenheden.

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

544
De Bondsraad heeft de eer, op die uitnoodiging te antwoorden, vooreerst, dat hij
erkentelijk is voor de vriendschappelijke opmerkzaamheid, door de keizerlijke
Regering ook bij deze gelegenheid aan Zwitserland geschonken, en dat de Raad
zich onverwijld onledig heeft gehouden met het overwegen van het gewigtig
onderwerp, hetwelk in den uitnoodigingsbrief behandeld wordt.
Ofschoon Zwitserlands neutraliteit dien Staat groote behoedzaamheid voorschrijft,
waar het de overweging van europesche aangelegenheden geldt, is nogtans de
Bondsraad uit dien hoofde in geenen deele van zins, de regten of pligten te verzaken,
welke voor een gedeelte ook op Zwitserland als medelid van het europesche
volkenverbond rusten.
Aangezien nu de Bondsraad ten volle erkent, dat in de thans aanhangige zaak
groote zedelijke en staatkundige belangen op het spel staan, is hij bereid, zich in
de aangekondigde Conferentien te doen vertegenwoordigen. Zijn eenig voorbehoud,
bij het doen van deze toezegging, is, dat de conferentien een algemeen-europeesch
karakter zullen moeten dragen, aangezien het met Zwitserlands onzijdige en
onpartijdige positie bezwaarlijk overeentebrengen zou zijn, dat het in dit bijzonder
geval aan de beraadslagingen van niet meer dan partiële conferentien deelnam.
Terwijl alzoo de Bondsraad toestemmend antwoordt op de aan hem gerigte
uitnoodiging, meent hij, dat antwoord te mogen doen vergezeld gaan van enkele
vrijmoedige opmerkingen.
Sedert geruimen tijd namelijk voeren te Rome twee groote belangen strijd: een
godsdienstig belang, wortelend in de behoefte eener onafhankelijke positie voor het
Hoofd der roomsch-katholieke Kerk, en een staatkundig belang, gelegen in het
streven van het romeinsche volk naar eene zelfstandige bepaling van zijnen staatsen regeringsvorm. Billijkerwijze kan niemand loochenen, dat zoowel het eene als
het andere dier belangen regt van bestaan heeft; en het aanhangig geschil zal dan
ook op duurzame wijze wel niet anders beslecht kunnen worden, dan door den
wederkeerigen aard van dat regt te erkennen en daaraan voldoening te schenken.
De Bondsraad zal niet beoordeelen, in hoe ver het, ten einde dat doel te bereiken,
wenschelijk geweest zou zijn, dat de keizerlijke Regering zich vooraf met de
voornaamste belanghebbenden verstaan had. Hij kan zich, wat hem zelven betreft,
vereenigen met het
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denkbeeld eener vrije beraadslaging, zonder een vooraf vastgesteld programma.
Doch wel schijnt het den Bondsraad toe, dat van dit laatste standpunt sommige
voorwaarden en gevolgtrekkingen onafscheidelijk zijn.
De hoofdvoorwaarde eener vrije beraadslaging is ongetwijfeld, dat de europesche
Conferentie zich niet geplaatst zal zien tegenover eenen eenzijdig geprejudicieerden
stand van zaken. Daar evenwel Z.M. de Keizer zelf het voornemen aangekondigd
heeft om Frankrijks gewapende tusschenkomst in den Kerkelijken-Staat binnen den
kortst mogelijken tijd te doen ophouden, acht de Bondsraad het overbodig, dit punt
verder toetelichten.
Onder de aangeduide gevolgtrekkingen verstaat de Bondsraad voorts, dat de
eventueel te nemen besluiten der Conferentie alleen in zoo ver eene verbindende
kracht bezitten zullen, als die besluiten door de belanghebbenden zelven
aangenomen zullen worden.
Eindelijk behoort het den vertegenwoordigers der verschillende Regeringen
vrijtestaan, zich aan de conferentien te onttrekken, indien het blijken mogt, dat de
onderhandelingen eenen loop namen, welke niet overeengebragt zou kunnen worden
met de staatkundige beginselen dier Regeringen.
De Bondsraad acht zich namelijk verpligt, reeds nu te verklaren, dat hij alleen
medewerken kan tot het nemen van besluiten, welke niet strijden met de beginselen,
waarnaar het staatkundig organismus van Zwitserland zelf ingerigt is.
Uitgaande van de onderstelling, dat de conferentien werkelijk in al de aangeduide
opzigten het karakter eener vrije beraadslaging dragen zullen, verwacht de
Bondsraad van de zijde der keizerlijke Regering nadere inlichtingen omtrent plaats
en tijd der bijeenkomsten, en zal hij, na die ontvangen te hebben, zorg dragen voor
het benoemen van afgevaardigden.
Wij verzoeken u, deze depeche aan Zijne Exc. den markies de Moustier
voortelezen en hem, indien hij dit verlangt, een afschrift daarvan ter hand te stellen.’
sten

- Men schrijft uit Thuringen: ‘De Landdag van het Hertogdom Gotha is den 24
November gesloten. Men heeft daarin het voorstel der Regering, om aan alle
ambtenaren, die minder dan 500 th. jaarlijksch tractement hebben, eene verhooging
van 10 pc. toetekennen, aangenomen, en wel op grond van de buitengewone duurte,

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

546
die dezen winter alom in Thuringen heerscht. Tevens zijn de leges bij het regtswezen
met 50 pc. verhoogd, en is het gebruik der pruissische medecinale gewigtsberekening
sten

in de apotheken ingevoerd. - Den 1
dezer is de gemeenschappelijke Landdag
van Coburg en Gotha geopend, en wel ditmaal te Coburg. Bij de vaak kleingeestige
ijverzucht tusschen deze beide landjes, blijft het tot heden zeer twijfelachtig, of die
Vergadering zal instemmen met het voorstel der Regering, om de thans bestaande
personele vereeniging der twee Hertogdommen te doen vervangen door eene
algeheele ineensmelting. Men vreest, dat deze poging schipbreuk lijden zal op
groote hindernissen, uitgaande van hen, die niet alleen de wezenlijke belangen van
het algemeen, maar zelfs de minder gewigtige voordeelen hunner eigene kôterie
zullen opofferen aan ingeworteld vooroordeel. Thans hebben wij eene
Volksvertegenwoordiging in soorten: wij worden vertegenwoordigd te Berlijn; wij
hebben eenen specialen Landdag te Gotha; eenen specialen Landdag te Coburg,
en bovendien nog eene gemeenschappelijke Vertegenwoordiging, die beurtelings
te Coburg en te Gotha zitting houdt. Men is gewoon te zeggen: overvloed schaadt
niet. - Wij meenen echter, dat dit spreekwoord hier niet van toepassing is, en dat
zulke overdaad van Vertegenwoordiging wel degelijk schadelijk kan geacht worden,
dewijl zij aanleiding geeft tot onvermijdelijke conflicten van bevoegdheid, en zij de
kracht der Regering verlamt.’
- Sedert ruim twee maanden is het vervoer van graan naar Frankrijk bijzonder
groot. Men heeft opgemerkt, dat de Rijnspoorweg dagelijks 10,000 à 15,000
centenaars van dat artikel vervoert. De scheepvaart op den Rijn is minder levendig
dan anders in dit jaargetijde.

[12 december 1867
Van den Rijn (LXXXIV)]
12 december 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
293.

Van den Rijn, 10 December.
De Kölnische-Zeitung, welke onlangs den tekst heeft kunnen mededeelen van het
antwoord van Hessen op de uitnoodiging van Keizer Napoleon voor de Conferentie
over de romeinsche kwestie, is thans ook in staat gesteld, het antwoord van Saksen
op die uitnoodiging openbaar te maken, en spreekt over dit laatste met even veel
hoog-
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achting als zij afkeurend en berispend over het eerste gesproken heeft. De reden
daarvan is, dat de saksische minister von Friesen, door tusschenkomst van den
saksischen gezant te Parijs, aan de fransche Regering heeft doen weten, dat Saksen
met Pruissen wenschte te overleggen, in hoe ver die mogendheid het geraden achtte
om als Hoofd van het Noordduitsch-Verbond aan de Conferentie deeltenemen, en
dat Saksen in geen geval voornemens was, zich in die vergadering anders te doen
vertegenwoordigen dan als lid van genoemd Verbond. - Men noemt het opmerkelijk,
sten

dat de heer von Friesen reeds den 20
November schijnt voorzien te hebben, dat
de Conferentie niet tot stand komen zou. Hij schrijft althans onder die dagteekening
aan den gezant van Saksen te Parijs: ‘Ik zal de eer hebben, op 's Keizers uitnoodiging
zoodra mogelijk regtstreeks te antwoorden; indien althans het denkbeeld tot het
houden van een Congres niet blijkt, geene kans van slagen te hebben, gelijk zich
laat aanzien, dat het geval zou kunnen zijn.’

[13 december 1867
Rekest van Multatuli aan de Koning]
13 december 1867
Rekest van Multatuli aan de Koning ter verkrijging van gratie (Algemeen
Rijksarchief 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Bovenaan rechts staat de ambtelijke notitie: 18 Decb. 1867 n 40; de eigennaam,
de plaatsnamen en de woorden: veertien dagen hebben een latere onderstreping
in potlood.
Opmerkelijk is dat Multatuli noch de datum van het delict vermeldt, noch die van
het vonnis (18 januari 1866).
Zie omtrent dit rekest ook Multatuli's brief aan Tine d.d. 14 december 1867.
Aan
Zyne Majesteit den Koning der Nederlanden,
Groothertog van Luxemburg, enz, enz.
Geeft met den diepsten eerbied te kennen:
Eduard Douwes Dekker,
oud Oost-indisch ambtenaar, thans tydelyk woonachtig te Keulen. Dat hy, voor
omstreeks twee jaren zich bevindende in eenen Schouwburg te Amsterdam, zich
in een oogenblik van drift heeft laten vervoeren tot handtastelyke beleediging van
twee heeren die eene respectable vrouw beschimpten.
Dat hy hiervoor door de Arrondissements Regtbank te Amsterdam
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is veroordeeld tot veertien dagen gevangenis en eene geldboete. Dat hy de
regtmatigheid dezer straf ten volle erkent, vooral dewyl rekwestrant, vóór die
uitspraak zich op reis moetende begeven, niet in de gelegenheid geweest is, den
regters de oorzaak medetedeelen, die hem tot de begane verkeerdheid had
aanleiding gegeven.
Dat hy, thans in Nederland wenschende terugtekeeren, een onderdanig beroep
doet op Uwer Majesteits goedheid, om hem rekwestrant gratie te willen verleenen
van de hem opgelegde straf.
Hetwelk doende, enz.
Douwes Dekker
Keulen, 13 December 1867.

[13 december 1867
Van den Rijn (LXXXV)]
13 december 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 294.
Gezien de eendere datering als van Multatuli's bijdrage in de krant van 12
december, behoren beide teksten tot dezelfde inzending.

Van den Rijn, 10 December.
Nadat in de Kamer van Afgevaardigden te Berlijn door het lid Virchow was
voorgesteld, de wetsbepalingen tegen het hazardspel van toepassing te verklaren
op de speelbanken in de nieuwe provincien, is door den heer von Briesen de
opmerking gemaakt, dat dit voorstel als ongepast moest worden beschouwd,
eensdeels, dewijl hier spraak was van een bijzonder, wettig gesloten contract, waarbij
een privilegie was toegekend, hetwelk behoorde te worden geëerbiedigd, en ten
anderen, omdat de Regering met de speelpachters in onderhandeling was getreden.
De heer von Briesen zeide, vernomen te hebben, dat de Regering het advies van
voorname regtsgeleerden had ingewonnen, en hij meende, uit het niet terstond
intrekken der concessien te mogen opmaken, dat men het regt der
speelbankpachters onaantastbaar had bevonden. Na dezen spreker namen
achtereenvolgens de minister van Financien (de heer von der Heydt) en de heer
Virchow het woord; zij noemden het door den heer von Briesen aangevoerde eene
‘hoogst belangrijke rede’ en eene ‘licht verspreidende verhandeling’; welke
kwalificatien in verband schenen te staan met de bijzonderheid, dat de zwakke stem
des redenaars en de luidruchtige gesprekken in de Kamer, het verstaan zijner
ophelderingen moeijelijk hadden gemaakt. De minister van Financien zeide
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voorts o.a., dat de behandeling dezer zaak kwalijk paste bij het op dat oogenblik in
discussie zijnde onderwerp (de domeinen); dat hij de afwezigheid van zijnen
ambtgenoot voor Binnenlandsche Zaken, tot wiens ressort de speelpachtzaak
behoorde, zeer betreurde; dat de voordeelen der pacht (zoo lang die nog duren
zou) aan de respective gemeenten zouden toegekend blijven, en dat hij alleen dan
zich met de bedoelde zaak had intelaten, wanneer er spraak van kon zijn om de
pachtsom onder de domein-opbrengsten optenemen; hetgeen hem (onder luide
toestemming der vergadering) ongerijmd voorkwam. Het voorstel van den heer
Virchow is daarna met bijna algemeene stemmen aangenomen.
- De Kölnische-Zeitung neemt uit het Parijsche blad la France een berigt over,
volgens hetwelk de hessische Regering het voornemen koesteren zou om, in een
rondgaanden brief aan al de buitenlandsche mogendheden, te protesteren tegen
de ‘pretensie’ van Pruissen om de diplomatieke vertegenwoordiging van het
Groothertogdom eigenmagtig aan zich te trekken. Het Keulsche blad voegt daarbij:
‘Wij kunnen bezwaarlijk gelooven, dat de fransche Regering zich tot voogd van
Hessen opwerpen, en zich op die wijze in duitsche zaken mengen zou.’
- Men schrijft uit Coblenz: ‘Wij kunnen de voor de officieren der artillerie
aangename tijding mededeelen, dat Z.M. de Koning hun een wel verwacht, maar
niet zoo spoedig tegemoetgezien avancement bereidt. In het begin des volgenden
jaars namelijk zullen drie nieuwe regimenten vesting-artillerie geformeerd worden,
welke, - in vereeniging met sleeswijksche, hannoversche en hessische
artillerie-corpsen of gedeelten van corpsen, - tot drie brigaden zullen worden
vereenigd, zoodat het Koningrijk Pruissen weldra elf volledige brigaden artillerie
bezitten zal. Het avancement, hetwelk daardoor zal worden teweeggebragt, laat
zich eenigzins berekenen, indien men weet, dat benoemd zullen moeten worden:
drie brigadegeneraals, drie regimentscommandanten, zes afdeelingscommandanten
en vier-en-twintig compagnie-chefs.’
- Uit Detmold verneemt men, dat de Landdag van het Vorstendom Lippe binnen
weinige dagen zal worden bijeengeroepen, en de voorname werkzaamheid dier
vergadering waarschijnlijk zal bestaan in het zoeken en aanwijzen der middelen om
de kosten te bestrijden, die een gevolg zijn van de inlijving in het Noordduitsch-
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Verbond. Men verwacht dan ook, met eene zeer onaangename zekerheid,
verhooging van belastingen. - De minister von Oheimb bereidt er zich op voor, tegen
Paschen aftetreden. - De conservative partij in het Vorstendom zal, te beginnen met
Januarij 1868, een dagblad uitgeven.
- In de Tweede Kamer van het Groothertogdom Baden is een wetsontwerp ter
tafel gebragt, strekkende om (in navolging van Wurtemberg en Beijeren) den
regtstoestand der studenten aan de hoogescholen te Heidelberg en Freyburg meer
in overeenstemming te brengen met de algemeen-burgerlijke regtsvordering. Volgens
dat ontwerp, zouden evenwel zekere exceptionele bepalingen ten voordeele der
studenten van kracht blijven, waaronder voornamelijk behoort het disciplinair straffen
der academische tweegevechten. De Kamer heeft daarentegen bezwaren geopperd,
met dit gevolg, dat tweegevechten tusschen studenten voortaan volgens de gewone
wetten voor den gewonen regter zullen worden behandeld. Aan de universiteit is
echter zeker disciplinair gezag gelaten, hetwelk bij een besluit der Regering nader
zal worden omschreven, en waarbij aan de studenten de gunst zal mogen verleend
worden om, voor zekere kleine vergrijpen, in hunnen eigen carcer, in stede van in
de gewone gevangenis, te boeten.
- Men schrijft van den Main: ‘Het eenige blad in het Groothertogdom Hessen,
hetwelk in nationalen geest, en wel met bijzonderen ijver en bekwaamheid, werkzaam
is, schijnt ons toe, de te Darmstadt uitgegeven wordende Main-Zeitung te zijn. Het
spreekt dan ook van zelf, dat dit blad van half-officiële zijde de meestmogelijke
tegenwerking ondervindt. Het is aan alle ambtenaren verboden, op dat blad
inteteekenen, en men weet door spionnen aan dat verbod kracht bijtezetten.
Bedoelde courant is geheel onafhankelijk en geniet geene ondersteuning.’ De
Mainzer-Beobachter, dit aan de Kölnische-Zeitung gerigt schrijven mededeelende,
voegt daarbij de opmerking, dat ‘nationale geest’ hier beduidt: ‘pruissische geest’
en dat de uitdrukkelijke verzekering, dat bedoelde blad niet ondersteund wordt, bijna
op de gedachte brengen zou van het tegendeel.
- Men leest in de Rijnsche dagbladen, dat het zwitsersche kanton Aargau aan
twee jonge rijke Frankforters, die, ten einde zich te ontrekken aan de pruissische
militaire dienst, aanzoek hadden gedaan om het kantonnale burgerregt aldaar, heeft
te kennen gegeven, ‘dat men in Zwitserland zulke lieden niet gebruiken kon.’
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- Uit Thuringen wordt geschreven: ‘Wie de kleingeestigheid en het bespottelijk
particularismus, welke in vele onzer duitsche Staten heerschen, niet van nabij kent,
zou zich geen denkbeeld kunnen maken van de hindernissen, waarop ook thans
de poging tot vereeniging der twee Hertogdommen gevaar loopt van schipbreuk te
lijden. De Gothaërs beweren, dat de financiële toestand van Coburg te ongunstig
is om met Coburg in gemeenschap te treden. De Coburgers, van hunne zijde,
weigeren, zich te onderwerpen aan het overwigt, hetwelk hunne mededingers op
hen zouden willen uitoefenen, en beroepen zich op den voorrang, die hun toekomt,
als naauwer verbonden aan het Vorstenhuis, hetwelk afstamt uit hunne streek.
Bovendien willen zij de schade niet lijden, welke de verplaatsing der Regering naar
Gotha na zich zou slepen, en betuigen zij, liever Pruissisch dan Gothaasch te willen
worden. Zoo wordt van weêrszijden met bitterheid gestreden; niemand wil iets
toegeven, en het einde zal weder zijn, gelijk meermalen, dat niets tot stand komt.’
- Men meldt uit de Rheingau aan de Kölnische-Zeitung: ‘De vrees, die wij
koesterden voor onze schoone streek, is slechts al te zeer bewaarheid. Het schijnt,
dat het der winzucht gelukken zal, aan de gevierde schoonheid van den Rijn, voor
zoo ver hij onze oevers voorbijstroomt, een einde te maken. De speculanten hebben
het voornemen, den stroom, van Bingen tot Mainz, intedijken en te kanaliseren; de
schilderachtige eilandjes moeten verdwijnen, en in de plaats daarvan zal men ons,
ter breedte van 500 tot 1200 voet, aan weêrzijden een modderpoel aanbieden. Ieder
ziet in, dat de Rheingau daardoor alle aanlokkelijkheid verliest, en de gezondheid
der oeverbewoners in gevaar gebragt wordt. De verwoesting der burgten door de
Franschen was kinderspel, bij zulke barbaarschheid! Te vergeefs hebben eenige
vaderlandschgezinde mannen beproefd, het onzalig voornemen tekeertegaan. De
geheele zaak schijnt te Berlijn overgelaten te zijn aan het ministerie van Koophandel,
dat (getrouw aan zijne rol) hierin slechts eene geldelijke speculatie schijnt te zien,
die winst belooft, en waartegen derhalve niets te zeggen valt. Het naakte, kale
utiliteits-beginsel behaalde nimmer eene zoo onwaardige zege op hoogere belangen,
waaronder wij ook de zorg voor de gezondheid der bewoners meenen te mogen
tellen; welke dan toch ook bij het berekenen der nuttigheid eenigzins in aanmerking

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

552
behoort te komen. De Rijn gekanaliseerd! Het schijnt eene satire, maar is eene
treurige werkelijkheid, en indien de duitsche pers niet met vereenigde krachten
haren pligt doet, heeft Duitschlands juweel, de Rheingau, zijnen glans verloren.
Smartelijk is het, de opmerking te moeten maken, dat deze ontheiliging plaats heeft
in hetzelfde jaar, waarin de eerste stap tot Duitschlands eenheid werd gedaan. Nog
blijven wij eene flaauwe hoop koesteren, dat de algemeene en edelste belangen
van ons vaderland eenen beschermer mogen vinden in hem, die ten slotte zal
geroepen zijn, in deze zaak te beslissen.’
- De schipbrug te Keulen is weggenomen. De Rijn is vol drijfijs. De vaart der
Keulen-Dusseldorpsche stoombooten is geschorst.

[14 december 1867
Brief van Multatuli aan Tine]
*14 december 1867
Brief van Multatuli aan Tine. (Brieven VIII, blz. 182-187; Brieven WB VIII, blz.
194-198)
Noch de genoemde brief van Tine, noch die van Rochussen, noch die uit
Semarang is teruggevonden.
de eerste vellen: het memorandum dat later is uitgegeven als Nog-eens:
Vrye-arbeid in Nederlandsch-Indië.
Samarang: nl. het blad De Locomotief; de medewerking aan dit blad vond echter
pas in 1869 plaats. Zie V.W. IV, blz. 725-734.
Keulen, 14 Decr. 1867.
Lieve beste Tine, Ik heb je brief van den 9den. Nu, toen had je myn laatsten van
(ik meen) den 6den nog niet. Nu is jou brief wel melancholiek, maar ik troostte my
een beetje dat je een of twee dagen daarna wat opgebeurd worden zou. Nu, de
zaken staan vry goed. Een ding is lastig. Veel dingen gaan langzamer dan ik graag
wou. Dat kan ik niet veranderen. Maar op een goeden weg ben ik. Ik begryp zoo
dat je zit uittekyken. Myn vordering is dat ik jou en de kinderen weerkryg, op die
conditie zal ik ze helpen.
Helpen zeg je? Ja! Wat ik sedert jaren gepredikt heb, schynt nu te blyken. Je hebt
geen begrip van den toestand waarin Holland verkeert. Ze zyn in een Babylonische
verwarring. En R. erkent ronduit dat ik een groote steun zou wezen. Hy heeft het
my nu al wel driemaal geschreven. Wat zyn wil aangaat was ik al hersteld, en jy
met de kinderen in den Haag. Hy is zoo voor my als ik nog nooit iemand

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

553
gehad heb. Hy is... om hem een zoen te geven. Die oude man schryft my allerliefste
brieven, en spreekt met de ministers over myn herstel. Doch... hy zegt dat hy moe
en oud is, en niet meer alles kan doordryven. Ook wil hy niet meer te veel op zyn
horens nemen. Hy klaagt dat zyn geheugen weggaat, etc.
Ik namelyk heb er op aangedrongen dat hy de teugels der regering zou vatten,
en de kamer wegjagen (een beetje zooals Bismarck in Pruissen). Dat wil hy wel
zien geschieden - en graag! - maar zelf is hy te oud, zegt hy. 't Heeft dan ook veel
in zich. Goed! Wat moet er dus geschieden? De andere ministers moeten het doen,
en ik hoop ook dat het er door zal gaan, schoon de zoogenaamde liberalen erg
daartegen schreeuwen. Als R. het er door krygt, moet de tegenwoordige minister
aanblyven, en (dit is nu de hoop) my herstellen. R. wil het. Ik ben overtuigd van zyn
goeden wil. Zyn brieven zyn allerliefst. Doch ook de andere ministers moeten het
goedvinden, en hy moet hen daartoe gezind maken. Makkelyk is dit alles niet, want
ik ben zeer compromettant. Je begrypt dat het erkennen van my zekere demonstratie
in zich sluit, een soort van sprong door de ton. Maar... ze hebben my noodig. En dit
is zeker, als ze 't niet doen, moeten ze er later toch toe komen. Ik heb de toestanden
goed ingezien. R. moet erkennen dat myn staatkundige blik goed is.
Dat ik eens hersteld word, (en dan klim ik hooger) houd ik voor zeker, de vraag
is maar of ik 't nu klaar speel.
Maar alles staat goed. Verbeelje R. wilde absolut dat ik van die gevangenis
afkwam. ‘Gy moogt niet één dag voor die malle zaak gevangen zitten’ schryft hy,
en zendt me een zegeltje om aan den Koning te vragen van die zaak aftekomen.
Hy zegt me: ‘schryf dat rekestje maar heel kort en eenvoudig’ alsof hy zeggen wil
‘ik zal 't noodige er wel by zeggen!’ Ook brengt hy 't in verband met het in den Haag
komen. Ik ben zoo goed als zeker dat ik binnen weinig dagen geroepen word. Ik
ben intusschen bezig een stuk te schryven dat R. waarschynlyk aan den minister
zal geven, of wel zal doen drukken (over Indië.) Van avend schreef hy my (dat is
van avend ontvang ik 't) dat hy naar de 2de Kamer gaande my had willen
telegraferen: continuez et achevez, geteekend philo-multatuli = vriend van m. Maar
de telegraaflyn was in de war. Hoe vind je dat? Is dat niet lief?
Dat ‘continuez’ doelt er op dat ik hem de eerste vellen al zond.
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Afgescheiden hiervan hoor ik van overal dat men my begint te zoeken. Van Helden
kreeg een brief uit Engeland om myn adres. De vertaling in Edinburg gaat voort.
Ook verneem ik van Huet dat er in Duitschland iemand met den Havelaar bezig is.
Uit Indië (Samarang) kreeg ik gister een brief om medewerking aan een dagblad,
in zeer lieve termen. Kortom, alles is in roering, en ik hoop, ik hoop ditmaal goed
alles klaar te krygen (d.i. jou en de kinderen by me en hersteld in soliden werkkring.)
Maar lieve, nu moet ik alles met overleg doen, en heb ik aan jou maar één verzoek,
dat je wel wordt. Och, dat is me zoo'n bittere gedachte dat je lydt. Al de verdrietige
uitdrukkingen in je brief kunnen me minder schelen dan dat je hoest. Al 't andere
hoop ik in orde te brengen. Zelfs dat je je moet bekrimpen met geld, drukt me op 't
oogenblik niet zoo erg, wyl ik zoo'n hoop heb dat alles zal geredresseerd worden.
Dat R. de zaak nog niet afgedaan heeft wacht op kamer-ontbinding, en dat staat
weer in verband met andere dingen. Aardig dat ik van hier uit op die ontbinding
aandrong en dat dit nu juist zoo'n twistappel geworden is. De koning weifelt lang.
Ik schreef aan R. dat niet alleen dit moest geschieden, maar ook de Grondwet
veranderd! Wat vroeger of later moet dat!
Ik heb inderdaad alle hoop op herstel, en dan later zelfs op groote carrière. Nu,
dat is nu van myn kamertje in Keulen uit, geen kleinigheid, en ik zou vol moed zyn
als jy wel was. Wat R. kan doen doet hy, dat is zeker. 't Is maar jammer dat hy niet
te forsch zich op den voorgrond stellen wil. Gister avend zond ik hem 't rekestje voor
den koning. Hy had er den minister van justitie al over gesproken. Lief, niet waar,
dat hy zelf me een zegeltje zond? Ook zond hy me tweemaal fl. 25. Dat is niet veel
zal je zeggen. Ja, maar hy moet me meer geld zenden als ik hier vandaan ga naar
den Haag.
Een ding is komiek. Wel driemaal heb ik hem geschreven dat hy ook moet
aandringen op m'n herstel als de minister wèl aftreedt, en dan juist om aan
Thorbecke, in my, een doorn in 't vleesch natelaten. Daarop antwoordt hy niet.
Misschien durft hy niet te schryven. Hy vraagt me zyn brieven te verbranden, schynt
dus zeer voorzigtig te zyn, en wacht misschien tot ik in den Haag kom om mondeling
alles te regelen.
Verbeelje Huet, die zeer solide vriendschappelyk is, had gehoord
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‘dat jou positie zoo verbeterd was.’ Ik heb hem beter ingelicht, en hoop dat het aan
Potgieter komt. Ik ben nu erg in de weer met myn stuk voor R. maar denk er aan
om zelf aan P... neen, dat niet. Dat zal ik doen als ik wat verder ben, en zekerheid
heb. Och, houd je nog een beetje goed!

[15 december 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
15 december 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
De tekst wekt de indruk dat het slot ontbreekt.
den Heer P.: Potgieter.
Keulen, 15 December 1867.
Waarde Heer Huet!
Hartelyk dank voor alles! Ik kryg daar een briefje van V. Helden. Ook van hem
dus hoor ik hoe dapper ge my bystaat. De 2 Nederlanden heb ik ontvangen, even
als de vorige bezendingen.
Hopende dat het u interesseert deel ik u mede dat myn onderhandelingen altyd
voortduren. Men dringt zeer aan op discretie, en vraagt zelfs de ontvangen brieven
te verbranden. Of die geheimzinnigheid noodig is, laat ik daar. Maar ik moet er my
e
aan houden. Men wil in de 1 plaats dat ik niet in de gevangenis kom, en die historie
is reeds in behandeling. Als dat afgedaan is, zal men my in den Haag roepen, en
zelfs 't noodige geld zenden voor de reis, en om hiér wat kleinigheden aftedoen. De
wil is er, maar ze komen moeielyk uit hun tred. Ik nam: had gezegd: laat die
gevangenis maar ondershands achterwege. Dan zal ik later dat wel afdoen. Neen,
't moet in den vorm gaan.
En - 't Ministerie zou moeten aanblyven om my te helpen, zeggen ze. Ik leg hun,
nu al tot vervelens uit dat dit geen vereischte is, dat juist by (nog altyd mogelyke)
aftreding myn herstel een parthische pyl zou zyn - of ze dàt idee goûteren, weet ik
niet. Ik kryg telkens betuigingen van goeden wil, ‘als ze aanblyven’ maar op die ‘pyl’
antwoorden ze niet.
Hoe dit zy, ik heb hoop.Als nu myn beste vrouw 't maar uithoudt. Zy is zeer lydend, en ik ben erg ongerust.
Die school gaat bankeroet, en zy offert zich om den boel gaande te houden. Ze
klaagt over koude, en gebrek aan comfort. De menschen zouden haar op de handen
dragen, maar er
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is armoede, en in stede van beloond te worden, is het juist zy, die dan zoo goed het
gaat, den boêl gaande houdt.
Ik wilde u zoo graag de brieven zenden. Mogt ge den Heer P. een wenk kunnen
geven in Godsnaam op 't oogenblik niet te vertragen, juist nu, doe het dan.
Indien er geen hoop bestond op herstel van myn positie, zou ik dit niet durven
schryven, maar nu agiteert het my vreesselyk, dat myne vrouw bezwyken zou voor
ik gereed ben.

[15 december 1867
Huet schrijft een voorbericht]
15 december 1867
Cd. Busken Huet schrijft een voorbericht voor zijn brochure over Multatuli. Deze
brochure is een herdruk van Huets kritiek in het maandblad Nederland van april
1867 en werd eind 1867 uitgegeven door C. van Helden te Amsterdam. (M.M.)
Toen Huet later deze tekst opnam in zijn Litterarische Fantasien en Kritieken,
deel II, werd zowel dit voorbericht als een actuele voetnoot bij het laatste hoofdstukje
geschrapt.

Voorberigt.
Hetzelfde geschrift van den heer Douwes Dekker, naar aanleiding waarvan dit opstel
*
over hem het eerst het licht heeft gezien, is in de Letteroefeningen van November
ook en ter loops beoordeeld geworden door den heer C. Duymaer van Twist, te
Deventer. Aanvankelijk meende ik, dat zoo niet het gezag dan toch de naam van
dien schrijver mij gebood, alvorens mijne toestemming tot dezen herdruk te
verleenen, zijne aankondiging met de mijne te vergelijken, en mijnen lof (want hij
spreekt met geringschatting over het werk van den heer Dekker) te handhaven
tegen zijne blaam. Toen ik evenwel in zijne vier bladzijden wel doorgaans een sterk
gevoel van eigenwaarde, maar nergens blijken van een rijp oordeel aantrof, scheen
het mij toe dat Multatuli tegen zulk eenen berisper generlei voorspraak behoefde.
Of wat zal men anders dan als aarzelen tusschen een glimlach en een zucht,
wanneer men iemand die Duymaer van Twist heet ja, doch voor het overige weinig
belooft en nog niets gepresteerd heeft, op professoralen toon hoort betuigen, als
had hij gedurende een lang en werkzaam leven van de studie der duitsche
staatkunde zijne specia-

*

In het April-nummer van het tijdschrift Nederland, waaruit het met toestemming van den
Uitgever hier overgenomen is.
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liteit gemaakt: ‘Ik heb dat systematisch geroep tegen Pruissen nooit begrepen, ook
al wist ik het, dat Nederland tamelijk overvoerd was met de Oostenrijksche
metallieken; - ik heb altijd gemeend, dat voor Oostenrijk plaats was in Zuid Duitschland, en ik geloof nog, dat Oostenrijk, mits vrijzinnig georganiseerd en
bestuurd, eene eerste plaats in eene Zuid-Duitsche confederatie zou kunnen
innemen.’ De heer Van Twist kan bijna niet in ernst onderstellen, zou men zeggen,
dat buiten hemzelven iemand in Nederland vooralsnog belangstelt in hetgeen hij,
waar het zulke aangelegenheden geldt, of altijd gemeend, of te geener tijd begrepen
heeft. Even weinig waarde hebben zijne uitspraken, wanneer hij van het geschrift
van den heer Dekker zegt: ‘Ik wil een enkel punt uit Multatuli's boek bespreken, en
daarmede afgedaan,’ of van den heer Dekker zelven: ‘Het is nu eenmaal de
gewoonte van Multatuli, om alles weg te werpen wat niet juist in zijne rigting valt,’ ‘Multatuli schijnt inderdaad niet veel begrip te hebben van het parlementair régime,’
- ‘Zulke absurditeiten mogen, dunkt mij, niet onopgemerkt voorbijgaan.’ - ‘Ik betwijfel,
of Multatuli de man is, om de diepte van den heer Bosscha te peilen.’ Lust om zich
met den heer Van Twist te meten gevoelt men onder het lezen van zulke dingen bij
zichzelven niet ontwaken. Het is alleen een bedroevend verschijnsel dat voor
dergelijke oordeelvellingen plaats te bekomen blijkt in vaderlandsche tijdschriften
van eenigen naam.
Een troost daarentegen acht ik het, dat, toen de Letteroefeningen zich gebruiken
lieten om op die wijze over Multatuli te spreken, de North British Review hem eene
studie wijdde, de Revue Britannique die bladzijden overnam, de Revue moderne
met eene vertaling van den Max Havelaar optrad, nog eene vertaling van dat boek
in Engeland ter perse werd gelegd en men te Keulen zijne pen scherpte om de
Koffijveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij in harer waardig duitsch te
vertolken. Nog ééne schrede, en de heer Douwes Dekker zal voldaan hebben aan
den fieren in Starings epigram gestelden eisch:
Het strekke uw moed ten spoor, doch mag uw Kroon niet wezen,
Aan Seine, aan Teems, aan Rijn,
Vertaald te zijn.
Maak dat u, onvertaald, Frank, Brit en Duitscher lezen.
Bloemendaal, 15 December 1867.
Cd. B.H.
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[18 december 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
18 december 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Twee dubbele velletjes postpapier,
geheel beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
Sic ut es, aut non sit: het moet zó zijn, of het zal niét zijn.
qu'on ne vous plantera pas là: dat men u daar niet in de steek zal laten. au fur et
à mesure: al naarmate (fr.)
Keulen, 18 Decr. 1867
(in haast)
Waarde Heer Huët. Uw brief heeft my gebouleverseerd. Zonderling hoe de vragen
die ge my doet, zamenloopen met myn stemming, of liever met den crisis waarin ik
my bevind, en - waarin zich de Regering bevindt. Er broeien groote dingen, ik voel
het.
De aandoeningen, die uw schryven in my opwekt zyn velen. Blydschap dat ge
verlost wordt uit zoo'n slaverny. Vóór en tegen van uw zyn in Indië, o allerlei!
Maar uwe vragen!
Uw program? Ik ben zeker, dat wy elkander verstaan zouden. Ik schreef sedert
dagen aan een stuk, dat eerst eene memorie zyn zou (nu vragen ze my er een
brochure van te maken, goed! ge zult het dus gedrukt zien) daarin zult ge vinden,
wat ik in de kol. kwestie van den dag voor waarheid houd, en dat komt geloof ik vry
wel overeen met uw program. Maar... U zeg ik, dat ik niet al de waarheid in dat stuk
geven kan of wil. Dat verkies ik niet, noch als publicist, noch als Multatuli. Ik heb
een levensdoel, en ga er niet af. Voor ik u nu echter dat andere zeggen kan, zoudt
ge dat stuk moeten lezen (thema: Nederland kàn Java niet behouden, dan door het
oude stelsel enz., enz.) In één woord, ik wenschte u te spreken. Binnen weinige
dagen, ja, elken dag verwacht ik de uitnoodiging om in den Haag te komen. (Zy zyn
te ordinair, om die gevangenis opteheffen zonder consideratie & advies van den
m

Off. v. Justitie te Amst . Niet omdat ze zich daarnaar rigten willen, maar om geen
vorm te breken, dom!) Zoodra ik in den Haag ben, wil ik by U komen als het dan
nog tyd is.
Mannen in Nederland, die zich zullen interesseeren voor uw program? Ik denk
ja! Dit heeft nagenoeg gelyke kans, als dat ze myn brochure goedvinden, en daar
ben ik zeker van, althans er had (indien de telegraaflyn niet in de war was geweest)
moeten getelegr. zyn: ‘Continuez et achevez.’ Dat schreef men my uit de Kamer.
Men
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schynt myn stuk te willen gebruiken om te werken op de verkiezingen. En dat is
goed. Maar ze weten niet alles van my en dat zal ik U zeggen.
Dat ellendig persoonlyk belang dwingt me op het oogenblik - neen, geen
persoonlyk belang. Ik moet immers leven, om iets anders te kunnen doen! Heel
gelukkig, dat alles wat men thans van my vordert, juist klopt met myn denkbeelden.
- Dat is weer niet geheel waar. De verhouding is zoo: ik verdedig (als vrydenker)
het katholicisme, de orthodoxie, tegen de modernen. ‘Sit ut est, aut non sit.’ Nu
betoog ik het esse tegen 't anders esse, en houd ik de mogelykheid van non esse
voor my, of althans gedeeltelyk (hier en daar blinkt ze door.)
Ja, ik moest u kunnen spreken. Ik verlang er naar, de heele waarheid te zeggen.
Het drukt me.Zoodra ik in den Haag ben, zal ik U, en myn - hoe zal ik zeggen, dan zal ik U, met
wederzydsch goedvinden in regtstreeksche aanraking brengen met den focus van
't behoud, dat ook dàt gedeelte van uw program moet aannemen, waar gy van
hervormingen spreekt. Indien ze dat niet doen, krygen ze my ook niet. ‘Hervorming’
niet zoozeer in stelsel (o neen!) in toepassing en uitvoering. De behouders hebben
meer kwaad gedaan dan de ‘liberalen’, Tetzel meer dan Luther etc. Reformatie in
de Kerk of geen Kerk, maar geen tegenkerk zonder fondament.Nu wilde ik zoo gaarne weten, binnen welken tyd gy définitief beslissen moet? O
hadde ik het vooruit geweten, ik zou U zoo verzocht hebben één maand uitstel te
vragen! Kan dat nòg?
En nog iets, hebt ge eenige zekerheid que l'on (is uw on solide?) qu'on ne vous
plantera pas là?
Dat ge ook in dat geval, op Batavia, na eenig tobben, wel best teregt zoudt komen,
weet ik wel. Maar ge gaat er niet heen om te tobben. Ach, wat zal uw kereltje gauw
maleisch spreken! Er heerscht in myn omgeving op het oogenblik iets zeer zonderlings! Ik verzeker
U, dat er geen dag omgaat dat ik geen agitante brieven ontvang, byna allen
zamenloopende op één punt, zonder met elkander in verband te staan. Ik bedrieg
my zeer, indien er niet iets broeit. Uw brief - hoe belangryk ook de inhoud voor U
zy - heeft in myn oog nog meer beteekenis dan gyzelf kondet voorzien. Het is my
eene indice te meer voor de consolidatie of... ont-
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binding die wy tegemoet gaan. Voor 5, 6 dagen ontving ik ook eene uitnoodiging
om medetewerken aan een blad (te Samarang). Dit nu is zoo byzonder niet, maar
de zamenloop! En aan dien uitgever en aan de Schotsche boekverkoopers die me
stukken vragen, antwoordde ik: ik vraag een maand uitstel. In die maand moet het
beslist zyn, of ik - nu dat is 't nu juist wat ik mondeling behandelen wilde. - En er is
nog een zonderlinge zyde aan 't nieuws dat ge my geeft. Sedert jaren heb ik my U
in Indië voorgesteld. Ik zag wat ge daar deedt, en by 't overdenken van zekere
regelingen, speeldet gy een groote rol in myn gedachten. Is 't bygeloof, dat nu - juist
nu ik zoo bezig ben, na zoo lange werkeloosheid - uwe aanstaande verplaatsing
my zoo treft? Neen, bygeloof is 't niet. Ik zou 't kunnen verklaren.o

Myne vraag is nu: 1 . Is er uitstel van decisie mogelyk? Zoo ja, hoe lang?
o

2 . Mag ik over het u gedaan voorstel, over uwe waarschynlyke aanneming,
schryven aan een hooggeplaatst persoon, met het voorstel u met hem in aanraking
te brengen? Ik ben zeker, dat hy u gaarne zou willen spreken. Hy moet er belang
in stellen u te zien.Kan er in Indie zulk eene Courant geschreven worden (d.i. volgens uw program)
Dit is eene gewetensvraag. Wat is hier kunnen? Vraagt ge of ze financieel bestaan
kan? Dat moeten zy meenen die u f1000 smds. aanbieden, indien zy solide zyn.
Over het geheel is eene onrype, jongensachtige, maatschappy als die der... Javasche
hoofdplaatsers, slechts gediend met vinnige, piquante oppositie (de makkelykste
schryvery) (dat zie ik byv. in de 10 nummers van de my ‘ter kennismaking’ gezonden
Samarangsche Courant.)
Eene rigting volgen? Ik spreek nu niet van uw talent en geweten, maar van
mogelykheid om te slagen als onderneming - zie, dat zal moeielyk zyn! Uw taak zou
de zwaarste zyn die er is, wyl ge conscientieux de waarheid zoudt willen zeggen,
en misschien zoudt ge in gewildheid te kort schieten by den eersten den besten die
in stelselmatige oppositie deed.
Ik verbeeld me dat een... ploert, eens indedaad iets te klagen had, en zijn
personeele grief wou verheffen tot principe (zooals gewoonlyk) dan kan ik 't
denkbeeld niet verdragen dat gy, thans nog Nederlander, weldra ‘baar’ en zeer lang
nog, ja misschien immer Bataviaan, schynbaar zoudt te kort schieten by iemand die
in algemeen inzigt,
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talent en menschenwaarde ver beneden u stond. Ik voorzie dat. (In myn
voorstellingen van zekere toekomst had ik reeds middelen bedacht u daartegen te
wapenen.)
Hoe dit zy, minstens kunt ge de Bataviasche advokaten aan, die wat Indische
zaken aangaat, zonder schaê voor hunne competentie in Nederland hadden kunnen
blyven, ja... met voordeel! Ik zend U hierby een paar verkladde blaadjes van het stuk waaraan ik nog altyd
bezig ben. Ik zend ze au fur et à mesure van 't af zyn. In deze heb ik een en ander
bygevoegd. Ge ziet er den topic uit waarover 't loopt. Maar daar is een heele
schaakparty in. Want ik wil wel helpen aan wat ik voor waar houd, maar dan moeten
ze ook van hun zy veel herstellen. Vraagt ge my of ik geloof dat ze dit opregt doen
zullen? Ik gis neen! En dan Ik zal vóór ik iets doe met h.h. E. & Z. uwen raad vragen. 't Is my welkom, dat ge
my voorloopig wachten aanraadt, ik zou waarlyk in de crisis van 't oogenblik niet
r

weten of en wat ik zou moeten bejagen. Voor 27 Nov . zou ik allen arbeid hebben
aangenomen voor elke belooning. Nu hóóp ik een beetje keurig te kunnen zyn. Dus
ook dàt wacht op den uitslag myner bemoeienis in den Haag. Toch zou het my hard
vallen de mogelykheid eener kleine of groote verbetering myner positie, veroorzaakt
door uw vertrek, te moeten ongebruikt laten, om 't vooruitzigt dat ik elders slaagde
in 't weerkrygen van myn gezin.
Volgens sommige uwer uitdrukkingen echter geloof ik niet dat de h.h. E. & Z. my
zouden kunnen gebruiken - Dus, gelukkig dat ik wachten kan.Is uwe vrouw ingenomen met de verandering? - Och, ik wou wel meê. Wie weet!
Ik dank u wel voor de wyze van wederuitgaaf uwer ‘Bemoediging’, en ook voor
de f25. 't Zal me een droevig gevoel zyn ze van een ander te ontvangen.Heel heel hartelyk gegroet. Antwoord my spoedig of ik uwe zaak noemen mag,
by één persoon?
uw liefhebbende
Douwes Dekker
Ik ben boos op myzelf dat ik zoo ergdenkend ben. Ik stel my gedurig voor, dat ze
trachten my te gebruiken voor de aanstaande verkiezingen, om my dan òf weg te
werpen òf zoo goedkoop mogelyk afteschepen.
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Ik wacht elken dag eene uitnoodiging, om daar te komen. Indien ge my telegrafeert
ja, dan beduidt dit dat ik uwen naam mag noemen.

[Bijlage
De verkladde blaadjes]
Bijlage
De ‘verkladde blaadjes’ waarover Multatuli in de voorgaande brief schrijft en die
hij Huet toezendt, zijn bewaard gebleven. Het zijn een enkel vel folio, aan éen zijde,
en een dubbel vel folio ten volle beschreven. (M.M.)
Het eerste vel heeft als omslag gediend van een vouwbrief waarin ook de overige
papieren verzonden zijn. Het adres op de gefrankeerde keerzijde luidt: Monsieur
Cd. Busken Huët Bloemendaal lez Harlem Hollande. Van de poststempels luidt het
ene: Coeln 18 12 67 10-11 N, het andere (deels onleesbaar): Haarlem 19 12 67.
Het handschrift bevat enkele ondergeschikte wijzigingen, een tweetal grote
doorhalingen en een zestal toevoegingen in de marge, waarvan de tweede met
potlood. In de onderstaande tekst zijn de wijzigingen verwerkt zonder nadere
aanduiding, de doorgehaalde alinea's tussen haakjes geplaatst en de marginale
toevoegingen voorzien van een asterisk.
te zien door gedurige verwisseling van bouwmeesters, welker arbeid hoofdzakelyk
bestaat in het afbreken of ondergraven, van wat hun voorganger had trachten tot
stand te brengen.
*De ind. kwestie 1848. 1860: v. Hoevell & Havelaar, wanbegrippen leder ziet in,
dat de zaak, wat den duur der debatten aangaat - en de proceskosten! - ryp zoude
behooren te zyn tot uitspraak.
Ware het nu niet oorbaar, gepast en noodzakelyk, dat de ‘liberale’ party haren
voorgangers - sub poene van afval - uitnoodigde my... te verslaan?
*Dit verslaan is tegenstelling tegen het gedurig stryden zonder ooit iemand te
verslaan. Ik heb namelyk aangenomen de liberaal-kol. party òf in dit stuk, òf in de
dupliek, dood te schryven.
Wie zulke overwinning niet de moeite waard oordeelde, bedenke dat ten deze,
ook aan myne zyde eene groote Staatkundige party staat, die voorzeker, door het
bondig wederleggen myner beschouwingen, eenigzins ontmoedigd, de ‘liberale’
verbeteringen minder in den weg zoude staan. Is het dus niet pligt, de chefs der
‘liberale’ party te sommeren tot dezen... vrywilligen arbeid?
(Heeft niet ook de Koning regt op eene beslissing? Mag men Z.M. zoo aanhoudend
in tweestryd laten tusschen behouden en... verlie-
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zen? Heeft niet een Opperbevelhebber aanspraak op de kunde, de ondervinding,
den moed zyner maarschalken, en mogen dezen hunnen chef overlaten aan
weifeling, aan afmattende onzekerheid?) *slot
Het Volk mag eischen dat de aanvoerders der liberale party my overwinnen, of
hunne vlag stryken.Wat my aangaat, ik zal my voorbereiden tot dupliek. Ja zelfs de gelegenheid zal
my welkom wezen, een en ander aantevullen, of toetelichten, dat ik in dit betoog
oversloeg of niet helder genoeg voorstelde.
*En ook aan hen die het met my eens zyn enz.
Mogten de hoofden der ‘liberale’ party weigeren myn cartel aantenemen... de
geestverwanten zullen weten wat zy te denken hebben over de vastheid van
beginselen hunner aanvoerders.
(En - om loyaal te zyn tot het einde - is er iemand onder de hoofden dier party,
wiens talent, naar zyne, alsdan te bescheiden meening, geen gelyken tred houdt
met zyne overtuiging... hy zende my zyne opmerkingen. Ik zal die, zoo goed my
mogelyk is, inkleeden en met myne beantwoording uitgeven.
Helaas! Ik moet dit wel voorstellen, wyl ik vrees dat anders het antwoord zoude
uitblyven ‘omdat ik zoo mooi schryf’. Hoe maakt men het toch, om Waarheid te
vinden, als er niet toevallig iemand aanwezig is die haar ‘mooi’ weet voortestellen?
Zoude men zich zoolang met leugen behelpen? Dat is treurig.)
*fin de non recevoir
C.) ‘By invoer van vryen-arbeid en particuliere industrie, zullen de winsten anders
beoordeeld zyn.’
Gewis! Wat thans, voor een deel, de Nederlandsche Staat geniet, zal dan - wy
hebben gezien voor hoe lang! - genoten worden door particulieren. Is dit zooveel
beter? Baat het den Nederlander meer, dat A, B of C ryk werd,
*belasting op vryen arbeid

Het dubbele vel folio, met boven links in rood potlood: 12), bevat eveneens enkele
kleine wijzigingen, éen grote doorhaling van drie regels - die echter een zin betreft
welke verderop geheel aanwezig is - en éen toevoeging in potlood. Deze laatste
werd afgedrukt met een asterisk. Voor het overige is zonder nadere aanduiding de
laatste versie weergegeven.
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De onderstaande tekst komt grotendeels overeen met enkele bladzijden uit Multatuli's
brochure Nog-eens: Vrye-arbeid in Nederlandsch-Indië (Delft, 1870). Zie V.W. V,
blz. 434-440 en 443.
gering - evenzeer door den aard der zaak gedwongen zich verpligt zag en ziet te
doen, in het groot.
Dit is de overeenstemming in beginsel... Laat ons een oog slaan op het verschil
in den uitslag!
Dat verschil kan bestaan:
a) In het bedrag van dadelyke winst.
b) In korter of langeren duur van die winst.
c) In andere verdeeling van die winst.
d) In terugwerking op de beschaving en veredeling van den Javaan.

a) Het eerste punt deed ik eigenlyk reeds af, door op de vraag: of het
Gouvernements-stelsel niet nadeelig werkte op de particuliere industrie, gemakshalve
kortäf te erkennen, dat de Javaan, die nu op officiëlen last koffy plant, niet te gelyker
tyd elders kan werkzaam zyn, en dus op de markt van vraag en aanbod, onttrokken
is aan de circulatie. Ik wil echter nog meer toegeven. Ik neem aan, duizend artikelen
optenoemen, die op Java, door eenen vry-arbeider - mits onder de onmisbare
conditien van bescherming - met voordeel zouden kunnen worden voortgebragt.
Indië kan de geheele schryvende wereld van papier voorzien. De indische koffo kan
met voordeel het vlas vervangen. Men zou, door Indie, de cynsbaarheid aan Amerika
voor zyn katoen, kunnen afschudden, en Noorwegen kunnen ontberen voor
timmerhout. In het kort, Indië kan, by wyze van spreken, alles leveren, tot
aardappelen en asperges toe, die in hoedanigheid de Europesche te boven gaan.
*Nooit zag ik in Europa asperges als te Parakan Salak. Bij Pandeglang heb ik
aardbeijen uit den wagen doen werpen, uit vrees dat myn kleine er te veel van eten
zou. Nooit was één schip langer in de vaart, dan de Maria (oude zeelieden zullen
't zich herinneren, onder de naam van hooiwagen) De maria was van Djati!
Maar eilieve, de Europesche schoenmaker zoude ook wel in staat zyn, koorn te
planten. Is dit eene reden om zyn ambacht op te geven? Hoe meer men de bepaalde
kracht der Javaansche bevolking aanwendt tot het verkrygen van koffy, suiker en
indigo, hoe minder er
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van die kracht overblyft tot het produceren van iets anders, en de vraag zy niet: wat
kan Java voortbrengen? doch: welke productie is, met het oog op de gevorderde
inspanning, in verband met de te behalen winst, de beste?
- ‘Maar, zegt men, - dit toestemmende, naar ik vertrouw, - zoude het bedrag der
winsten van alle particulieren te zamen genomen, niet hooger zyn, dan de som die
thans de Nederlandsche schatkist uit Indië trekt?
Ik gis ja! De yver der fortuin zoekende industriëlen, (niet begrensd door de
ambtelyke bepalingen die den dienaar van den Staat verbieden de snaren al te zeer
te spannen) zoude - altyd echter onder de vleugelen van het orde-bewarend
gezagstelsel! - een énorm cyfer by een brengen. Ik wil gelooven dat één jaar
vry-arbeid den Javaan tien batige saldo's kosten zoude.
Zulke goede opinien heb ik van de particuliere industrie!
Maar... 99/100 deel van die reusachtige winsten zouden in handen vallen van
Amerikaansche, Fransche en Engelsche concurrenten... De ‘liberalen’ willen immers
hunne niet-Nederlandsche natuurgenooten niet weren?
En, b) het tweede of derde jaar zou, door ondermyning van het gezag, aan welks
wegstervend prestige men de ongehoorde voordeelen van het eerste te danken
had, de aanvang gemaakt worden met den honderdjarigen stryd die Java van een
winstgevenden akker herscheppen zou in een slagveld. Niet van particuliere ‘batige
saldo's’ zou dan de rede zyn; in stede van het gezocht fortuin zou men gevaar
vinden; de rust ware vervangen door bloedigen wedyver, en met bitter berouw zoude
men het beschermend gezag terugwenschen dat men vermoordde...
Men erft niet van zyn slachtoffer!
Dát zyn de voordeelen der ‘particuliere industrie’ boven het gezag-stelsel der
Gouvernements-Kultures.
Of denkt de industrieel, die thans door een kort bezoek, met soms walgelyk gevlei,
of... door geschenken, zich de gunst van het Districtshoofd weet te verzekeren, dat
hy zoo gemakkelyk slagen zoude, indien de streek bevolkt ware met concurrenten?
Eén akker kan slechts ten behoeve van één belanghebbende bezaaid worden; één
paar handen kan slechts arbeid verrigten in het belang van ééne
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onderneming. De Wedhono weifelt: gisteren heeft hem concurrent A, B, C... met
gelyk bezoek, met gelyk gevlei, met gelyk geschenk het zelfde verzocht...
Hy weet zich te redden. Het gevraagde kàn niet... maar... er is compensatie
mogelyk. De werkkracht van dàt dorp is toegezegd, dìe velden zijn beloofd... Ziedaar
een andere streek, ziedaar mannen (vrouwen en kinderen... goed! het getal is er)
uit een ander dorp. Ieder is tevreden.
Neen... slechts A, B en C zyn, voor het oogenblik tevreden gesteld, doch het
alphabet dergenen die fortuin zoeken, is zeer lang, ja... oneindig! Maar de velden,
de handen, waarover de Wedhono beschikken kan, zyn niet oneindig. Hy geraakt
beklemd tusschen de vleijery (het degoûtant ‘besohbat’) van gister, en de geschenken
van heden. Regt gaarne zoude hy allen willen tevreden stellen, maar dit is nu eens
vooral eene onmogelykheid: hy weigert...
Eén, twee drie malen weigert hy zonder noodlottig gevolg. Daar klinkt op eenmaal
het omineuze go-ahead, dat elken volkplanter ten allen tyde tot Amerikaan, en elken
Amerikaan tot een wilde maakt... wat niet gegeven werd, wordt genomen, afgenomen,
hernomen; de stoutste wint; de zwakkere maakt party, en tracht zich te wreken;
wraak eischt weerwraak, en de ‘particuliere industrie’ wordt gesmoord in bloed!
De resident?...
Alsöf er nog residenten wezen zouden op dat tydstip! Hy verdween met het gezag.
De Nederlandsche resident heeft geen raison d'être in dien chaos. Hy bestond, en
oefende gezag, als schakel in de groote keten die alles tot één geheel verbond.
Men heeft het regt niet, het verlies van den schakel te bejammeren, nadat men
moedwillig den keten verbrak.
De resident! Maar die is gevlugt, afgezet...
Misschien ook schikte hy zich in den geest der eeuw, en sloot zich aan by de
bende, die daar ginds iemand lyncht...
Of is hyzelf de lyder?
Om 't even! Wie bekommert zich in zulken storm om éénen schepeling? Go ahead,
go ahead... voorwaarts over puinhoopen en lyken! Weg met dien man, hy heeft my
gister - geloof ik - beleedigd. - hy of zyn broeder... of een ander... om 't even, weg
met hem! Weg met die vrouw... zy schreit... vervelend gezang... weg met haar! En
dat
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kind?... weg! Wat hebben wy hier kinderen noodig! Weg met die dessah... vuur
hier... de brand er in! Dat bosch... koffytuin, klappers, djatie... om 't even... branden...
go ahead!
Zóó doen de trappers... de ware mannen van 't go ahead. Hoerah, hoerah!
Hoerah voor wat, eigenlyk? Hoerah voor de particuliere industrie. Maar dit is
waarlyk onze bedoeling niet, betuigen de Vry-arbeiders. En ik geloof dat zy waarheid
spreken. In stede hunner verzekering echter dat zy slechts hun geldelyk voordeel,
en geenszins zulke gewelddadige omkeering beoogen, zouden zy verpligt zyn de
middelen optegeven waardoor, na het doordryven hunner denkbeelden, die
gewelddadigheden zouden te voorkomen zyn? Dàt is de taak der voorstanders van
Vryen-arbeid, niet het berekenen der winsten die er te behalen zouden zyn, indien
de rust kon bewaard blyven na het omverstooten van het gezag.
Mogt men meenen dat ik te donker kleurde? Het tegendeel is waar. Ik heb nog
niet eenmaal gesproken van den rol die er door de Javaansche grooten en hunne
onderhoorigen moet gespeeld worden, zoodra de pylbundel zal losgemaakt en tot
zoovele afzonderlyke pylen uiteengevallen zyn! Jakatra, Bantam, Cheribon, Solo,
Djokja, Padjajaran, Modjopait, Soendanees, Javaan, Madurees, Baliër, kustmaleier
(zelfs hier en daar de Hindoe (Bedoeï), Portugees, ‘liplap’, Chinees,)... alles heeft
herinneringen te staven, te wreken! In personen, familiën en volkeren gloort nog
altyd de oude wrok, die in laaien gloed zal uitbreken zoodra de storm der verkeerd
begrepen vryheid dien zal aanblazen. Wat de revolver der Settlers spaarde, zal
vallen onder lans, kris en klewang.
En nu sprak ik van Java alleen! Hoe zal 't zyn als de Sumatraan, de Makassaar,
de Amboinees, de Alfoer zich zal aangestoken voelen door den algemeenen
waanzin? (Europesche Jacquerie!)
Het zoude my leed doen indien deze schets van wat er, by het slaken der banden
van de Indische huishouding, geschieden moet, aanleiding gaf tot miskenning &c
&c
c) ‘By invoer van vryen-arbeid en particuliere industrie zullen de winsten anders
verdeeld zyn.’
Gewis! Wat thans, voor een deel, de Nederlandsche Staat ontvangt, zal dan - wy
hebben gezien, hoe lang? - genoten worden door par-
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ticulieren. Is dit zooveel beter? Baat het den Nederlander meer, dat A, B of C ryk
werd, dan dat er zóó of zóóveel geld gevloeid is in de Nederlandsche Schatkist. Is
de welvaart der koopvaardyvloot den nederlandschen burger minder aangenaam,
dan de fortuin van den individu die gewoonlyk zyne grootste verteringen voor het
buitenland bewaart? En màg de Nederlandsche Staat het eigendom van allen
wegschenken aan weinigen? Behoort niet - ik zeg nìet Nederlandsch-Indie, maar de daar met zooveel moeite en zorg aangeknoopte relatie aan het Nederlandsche
Volk? Met welk regt mag men de bron die voor allen behoort te vloeien, en die alleen
door

[Bijlage
Mededeling van C.Th. van Deventer]
Bijlage
In een ‘Aanteekening’, door C.Th. van Deventer waarschijnlijk in 1910 of anders
kort daarna geschreven en thans in het M.M. bewaard, vermeldt hij dat er tot deze
‘verkladde blaadjes’ nog een derde tekst behoort:
‘Een smalle strook papier, aan weerszijden beschreven met beschouwingen die
men, in anderen vorm, op verschillende plaatsen in de brochure terugvindt. De kern
van het Kultuurstelsel is, volgens Multatuli, het gezag; het stelsel van gezag,
gezuiverd van misbruiken en eerlijk toegepast, moet de leus worden. ‘In die
verandering van naam ligt de heele kwestie’, teekent hij met potlood voor Cd. B.H.
aan. Uit een andere potlood-aanteekening blijkt dat hij de hoofdzaken, in zijn brochure
behandeld, door Huet wilde zien aangenomen. ‘Dan hadt gy eene handleiding, en
de Regering in U een steun. Dat zullen ze niet versmaden!’

[18 december 1867
Brief van Tine aan Potgieter]
18 december 1867
Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(UB Amsterdam; fotokopie M.M.)
Milaan 18 December 1867
Waarde Heer Potgieter,
Het is mij onmogelijk geweest U eerder de ontvangst te melden van de 100 fr.
over November ontvang Waarde Heer mijnen opregsten dank voor uwe
belangstelling.
Mevrouw Omboni dankt U zeer voor uw vriendelijk schrijven, zij was zoo goed
geweest U te zeggen dat ik de directie van het school op mij genomen had,
ongelukkig geeft het mij niets geen voordeel, de positie van de familie Le Comte is
zoodanig dat ze niet in staat
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zijn de minste te gemoed koming te geven, ik betaal dus mijn pension als vroeger
en doe wat ik kan om hen te helpen maar lang zal het niet meer kunnen voortgaan,
het school moet vallen er is nog maar één kostmeisje en Nonnie. de heer Le Comte
zoekt eene betrekking, ik ook doe mijn best iets anders te vinden, maar als de
menschen mij hooren hoesten is dat geen recommandatie. de hoest wil nog maar
niet overgaan en er gaan nachten voorbij dat ik er niet van slapen kan, toch houd
ik me staande en hoop op t' voorjaar. de koude doet mij veel kwaad en de huizen
zijn hier s' winters onverdragelijk, steenen grond en bijna geen vuur.
Ik doe moeite om eene betrekking te krijgen bij eene familie in de groote wereld,
die betalen ten minste een beetje goed. maar het is moeijelijk te slagen. gaarne
zoude ik iets beginnen voor me zelve, ik geloof zeker dat ik kinderen bij mij nemende
t' vertrouwen der ouders zou winnen, ik zou iets moeten hebben om te beginnen
en dat is niet gemakkelijk te verkrijgen, als ik wat minder hoest zal ik bij dezen en
genen gaan, om te zien wat ik doen kan. Voor 2000 francs kan ik t'school overnemen
van den Heer Le Comte maar waar die te krijgen, Op t' oogenblik doe ik compleet
een acte de charité de positie is hier in huis bitter treurig de famille Le Comte is zeer
lief voor mij en zij schenkt mij hun volle vertrouwen. Ik hoop dat ik tegen het voorjaar
wat gevonden zal hebben om onze positie te verbeteren maar voor alles moet ik
gezond zijn.
de famillie Omboni is voor twee à drie maanden naar Florence Eduard is nu ook
bij den heer Le-Comte en pension, maar hij gaat naar zijn school. Ik heb ook hem
nu te onderhouden, de Heer Omboni betaalt zijn kost maar er zijn zoo veel dingen
die ik nu ook moet bestrijden. Ik hoop zoo innig Dekker eens in de gelegenheid zal
gesteld worden weer voor ons te kunnen zorgen ik krijg brieven van hem die mij
een beetje hoop en moed geven.
Ontvang waarde Heer Potgieter mijnen hartelijken dank voor alles wat U voor ons
doet. de 100 fr: die U mij beloofd hebt tot het voorjaar zijn waarlijk een uitkomst voor
mij Zoude ik zoo vrijpostig mogen zijn U te verzoeken mij de 100 fr over December
vóór den 1 Januarij te willen zenden U zoude mij daarvoor eene groote dienst doen
vergeef mij mijne schijnbare onbeleefheid maar ik vertrouw U t' mij niet ten kwade
zult duiden met achting
E H Douwes Dekker
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[19 december 1867
De Minister van Justitie schrijft de Proc. Gen.]
19 december 1867
De Minister van Justitie stelt Multatuli's rekest om gratie, d.d. 13 december, in
handen van de Procureur-Generaal van Noordholland. Zie de brieven van 7 en van
9 januari 1868.

[20 december 1867
Van den Rijn (LXXXVI)]
20 december 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 300.
den Prins van Oranje: Prins Willem Hendrik Nicolaas Alexander Frederik Carel,
oudste zoon van Willem III en koningin Sophie, geboren 14 sept. 1840 in Den Haag,
verbleef sinds het voorjaar van 1867 te Parijs.

Van den Rijn, 18 December.
Men schrijf uit Lahnstein: ‘Sedert de twee oevers van den Rijn vereenigd zijn onder
één bestuur, wordt er ernstig aan gedacht, het verkeer over dien stroom
gemakkelijker te maken. Het plan bestaat om op eenige plaatsen, - als Boppard,
St. Goar en Bacharach, - gierbruggen te leggen, zoo als die, welke men aan den
Beneden-Rijn vindt. Of de rivier ook bij Bingen geschikt zou zijn voor zulk een veer,
moet nog onderzocht worden, en is twijfelachtig, dewijl zij daar zeer breed is, en
weinig stroom heeft.’
Uit Wiesbaden wordt medegedeeld, dat de inspecteur van den Waterstaat
Frantzius, van Berlijn, zich tegenwoordig aldaar ophoudt, om op de plaats zelve de
klagten te onderzoeken, welke de bewoners dier streken doen hooren, wegens de
voorgenomen ‘rivierwerken’. De Kölnische-Zeitung, komt tegen deze uitdrukking
op, omdat hier geene spraak is van rivierwerken door de Regering in het belang
van den stroom geprojecteerd, maar van particuliere speculatien, waarbij meer op
eigen voordeel, dan op het algemeen belang gerekend is, al bedient men zich daarbij
van de laatste als uithangbord. ‘Deze speculanten (zegt het Keulsche blad) willen
een groot deel van de Rijnbedding droogmaken, en dus in een moeras doen
verkeeren, en zelfs is hun plan, dit op zoo groote schaal te doen, dat al de bevallige,
lommerrijke eilandjes, het grootste sieraad der rivier van Bingen tot Mainz, zullen
verdwijnen. Indien onze opgaven juist zijn, - en er bestaan tot nu toe geene redenen,
daaraan te twijfelen, - dan hebben wij hier met eene groote geldspeculatie te doen,
en de ondervinding leert ons, dat de algemeene en hoogere
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belangen van een volk dikwijls niet in staat zijn, het hoofd te bieden aan eene
vereeniging van bijzondere belangen.’
- De Kölnische-Zeitung laat zich uit Parijs schrijven, dat te Weenen ernstig spraak
is van een huwelijk tusschen den Prins van Oranje en de oudste dochter van den
den

voormaligen Koning van Hannover, Prinses Frederika, geboren den 9 Januarij
1848.
- Door de bemoeijingen der Ingelheimsche ‘Vereeniging tot Volksontwikkeling’ is
eenige dagen geleden in die stad eene vergadering gehouden, die zeer talrijk bezocht
geweest is en waarin geheel Rijnhessen vertegenwoordigd was. Als sprekers traden
op de Volksvertegenwoordigers Kaibel, uit Ingelheim, en Metz, uit Darmstadt; voorts
de bankier Bamberger, uit Mainz; de bekende koopman en tabaksfabrikant Carl
r

r

Gräff, uit Bingen (een der grootste industriëlen van Hessen); d . Görz, uit Mainz; d .
Metz (broeder van den Volksvertegenwoordiger van dien naam), uit Darmstadt, en
meer anderen. Al deze sprekers eischten, naar aanleiding van staatkundige zoowel,
als van economische onderwerpen, het toetreden van Zuid-Duitschland tot het
Noordduitsch-Verbond, en laakten (onder acclamatie) de staatkundige rigting van
den minister von Dalwigk. Wat de kwestie der vrijheid betreft, werd eene scherpe
parallel getrokken tusschen den toestand in Pruissen en dien in Hessen-Darmstadt;
welke vergelijking geheel ten nadeele van het laatste Rijk uitviel. De eenstemmig
o
en met geestdrift aangenomen besluiten luidden als volgt: ‘1 Wij eischen de
opheffing der Main-linie, door het toetreden van Zuid-Duitschland tot het
o
Noordduitsch-Verbond, en de vorming van een gemeenschappelijk vaderland; 2
Wij verbinden ons, onverdroten te blijven arbeiden aan het herstellen van waarlijk
vrijzinnige, burgerlijke en staatkundige toestanden in geheel Duitschland, en even
onverdroten de reactionaire politiek, die in Hessen nog altijd den boventoon heeft,
o
naar ons vermogen te blijven tegenwerken; 3 Wij betreuren de houding van het
o
ministerie-Dalwigk in de zaak der romeinsche Conferentie, als onduitsch; 4 Wij
verbinden ons, alleen zulke mannen voor het Tol-parlement te verkiezen, die, behalve
de vereischte kennis bezittende om algemeen-staathuishoudkundige en onze
bijzondere plaatselijke belangen voortestaan, zich tevens zullen beijveren, het
Tol-parlement tot een algemeen Duitsch-Parlement te maken.’
- De redacteur van den Stuttgarter Beobachter, de heer Maier, is,
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wegens beleediging van de pruissische Regering, tot drie maanden
vestinggevangenisstraf en honderd fl. boete, en wegens beleediging van den Koning
van Pruissen, tot zes weken vestinggevangenisstraf en veertig fl. boete veroordeeld.
- Dezer dagen is de heer Nicolaus Dreyse, de uitvinder der zundnadel-geweren,
te Sömmerda, in de pruissische provincie Saksen, overleden.

[21 december 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
21 december 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
de bonne augure: een goed voorteken. (fr.)
r

Keulen, 21 Dec 1867
Waarde Heer Huet. Heden ochtend ½11 eerst ontving ik uwen brief van eergister
avend. Een telegram ware dáárom goed geweest, wyl gy dan uwen Zondag hadt
kunnen gebruiken. Dat zou ik dan geconditioneerd hebben. Nu echter heb ik (zonder
van dag te spreken) behoorlyk accès voor U gevraagd en zelfs geraden, U - buiten
my om - te verzoeken daar te komen. Ik schryf o.a.
‘de heer Huet is een man van geweten en zou niet te bewegen zyn eene
verbetering zyner positie aantenemen ten koste zyner overtuiging.’ ‘Ik behoef Uwe Exc. niet te wyzen op het groot gewigt dat iemand van
zyn talent in de schaal werpen zou. Hy is meer dan opgewassen tegen
de advokatenpraatjes der “baren” op de hoofdplaatsen die de andere
Couranten redigeren.’ ‘daar hy my de eer deed myn gevoelen te vragen (natuurlyk niet om zich
onvoorwaardelyk daarnaar te rigten, doch ter handleiding om te overwegen
etc.) heb ik hem in korte woorden myne meening over Ind. zaken
medegedeeld, d.i. Herstel van gezag, Verbetering van begane fouten
binnen de grenzen van het stelsel. &c.’
(Nota voor U. Voilà le hic. Ze willen wel Luther bestreden zien, maar als je aan
Tetzel raakt worden ze boos. Dring in den Haag dáárop aan en laat s.v.p. goed
voelen - och, ik heb U niets te zeggen daarover. Indien uw interlocuteur zegt dat hy
op 't oogenblik geen invloed heeft - ja, uit ouderdom, vermoeienis &c. geen invloed
hebben wil - dan jokt hy een beetje. Indien 't wáár was, zou hy U niet te woord
gestaan hebben.)
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Voorts schryf ik:
‘Zyn ernstige wil is het goede te doen, en daar ook Uwe Excell. dit wil,
enz.’
Een douceur met rang van vermaning.Ik hoop, ik hoop dat men U regtstreeks zal verzoeken daar te komen. Dat zou my
een bewys zyn dat men luistert, en de bonne augure voor 't succes van andere
wenken die ik geef.
Ik wacht met smart op de opheffing van myn straf. Een komiek Verhältnisz.
Verbeelje een landredder die voor hy in functie treden kan &c.
Ik heb haast en groet u hartelyk.
t.a.v. DD.
Nog iets. Zoo ge tyd hebt, maak dan een bezoek by den braven Mr. Delbaere, regter
te Leiden.
Hy was 10 jaren advokaat te Samarang. Indien ge één uur met hem spreekt (al
meendet gy dat het discours niet belangryk was, gelyk ik voorzie) dan zal ik U eene
opmerking mededeelen die het après-coup belangryk maken zal. Doch nu reeds
kan ik 't zeggen: Vraag hem eens wat men op de hoofdplaatsen in Indie van de
zaken weet? Hy is opregt en zal waarschynlyk erkennen dat hy uit den Havelaar
voor 't eerst geleerd heeft hoe de boêl in elkaêr zat. Ik zeg dit niet om dat boek te
verheffen, maar om de onwaarde te doen in 't oog vallen van de meeningen der
liberaliserende Europenanen op de hoofdplaatsen.
Gy hebt geen introductie noodig. Maar wilt ge met mynen groet aan Mr. Delbaere,
hem zeggen dat ik U hem aanbeveel, heel gaarne! Hy is tevens de vriend van
Herman van der Hoeven op Batavia. (Ik ook!)
Ook te Batavia hebt gy geen introductie noodig. Anders wil ik V.d.H. schryven. Ik
wou niet gaarne dat gy in een Logement afstaptet. Oók om de kosten, maar niet
alleen daarom. Men heeft etwas Fingerweisung noodig in den beginne.
Mag ik hem over U schryven?
Hy is - schoon advokaat, en Bataviaan - een beste, knappe kerel. - Ik vraag aan
's Hage of men U myne brochure wil geven, om uw oordeel te weten. Gy weet dat
ik aan zoo iets bezig ben, doch niet in welke relatie. Zwyg ook s.v.p. van 't U
gezonden brokstuk.

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

574

[23 december 1867
Brief van Huet aan Multatuli]
*23 december 1867
Brief van Cd. Busken Huet aan Multatuli. Afschrift van Mimi. (M.M.) De tekst
verschilt in enkele ondergeschikte punten van de publikatie in: Brieven van Cd.
Busken Huet I (Haarlem 1890), blz. 184.
Haarlem, 23 Dec. 67.
Waarde heer en Vriend,
Wat de onderhandelingen geven zullen, weet ik natuurlijk niet, en zal ik u eerst
later kunnen melden; doch dit moet gij alvast weten, al is het dan maar door een
kattebelletje, dat ik heden ochtend van den heer R. een welwillend briefje ontvangen
den

heb, met berigt dat hij mij gaarne ontvangen zou. Aanstaanden donderdag 2
kersdag, steven ik dan ook naar den Haag.
Weet gij wel dat gij een toovenaar zijt, mijnheer, en dat het uwe schuld niet zijn
zal, indien door uwe tusschenkomst mijne positie tegenover den uitgever van den
Javabode niet aanmerkelijk verbeterd wordt? Van harte wensch ik dat uit den invloed,
dien gij thans uitoefent, iets goeds voor u moge voortspruiten en ook ik eenige
droppelen zal mogen opvangen van het stortbad van zegeningen hetwelk over u
staat uitgegoten te worden.
De persoon van Mr. Delbaere, over wien gij mij schrijft behoort tot de vroegste
herinneringen mijner jeugd. Hij plagt als jong mensch somtijds bij mijne ouders aan
huis te komen. Aan des Am. van der Hoeven wil ik, wanneer alles besloten zal zijn,
meer dan gaarne door u gerecommandeerd worden. Geheel en al zonder vrienden
ben ik overigens te Batavia niet; Mr. Godefroy, lid van het Hoog Geregtshof, is een
oude bekende van mij, en zelfs is zijn oudste zoontje, dat in den Haag school ligt,
sedert een paar jaren half en half mijn pupil. Voorts heb ik kennis aan Mr. T.A. der
Kinderen, denzelfden die onlangs raad van Indïe zou geworden zijn, indien Pels
Rijcken hem met zijn recommandatiën de loef niet afgestoken had.
Zaturdag-avond is in de Staats-courant (doch dat weet gij misschien al) kennis
gegeven van een Kabinet-schrijven, inhoudende dat het ontslag der ministers niet
aangenomen was, en daareven ontvang ik (voor de Haarl. C.) een telegram uit den
Haag, met berigt dat de zitting der Staten-generaal aanstaanden Vrijdag door den
minister van Binnenl. Zaken gesloten zal worden.
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Hartelijk dank voor uwe belangstelling in mijn wedervaren. Aan dergelijke bewijzen
van sympathie heb ik dezer dagen wel een weinig behoefte, want ik verkeer in de
stemming van iemand die dringend verlegen is om een paar nieuwe schoenen, en
niet weet of hij het zonder de oude zal kunnen stellen.
De Uwe
Cd. BH.

[24 december 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
24 december 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, tot op blz. 4
beschreven, en als vouwbrief verzonden. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
Op blz. 4 het adres: Monsieur Cd. Busken Huet
Bloemendaal lez Harlem Hollande.
Landmail: niet om de Kaap, maar via Marseille en Egypte.
v. Dorp: de uitgever van de Javabode.
r

Keulen 24 Dec . 1867
Waarde Heer Huet. Ik heb uwen brief van gisteren. Vriendelyk dank voor uwe
goede wenschen. Sympathie is een te flauw woord voor wat ik graag voor U deed.
Ik heb niets gedaan, en kan ook eigenlyk niets doen, dan wat my-zelf minstens zoo
veel pleizier doet als U. Maar dit is waar, als 't me geen pleizier deed, en U iets
aangenaams kon bezorgen, deed ik 't ook.r

Nu verzoek ik U vriendelyk, bygaanden brief voor my p . Landmail te verzenden.
Ik vertrouw hier de landmailkunde van de post niet, en hecht er aan dat dit prachtig
document met de eerste gelegenheid vertrekke. Het kon zyn, al gingt ge met een
schip (dat my spyten zou, en dat ik niet economisch vind: Het kost u twee maanden
tractement, plus de verveling van 'n zeereis, plus de lucht van de scheeps-bottelary,
en de rest) nu ik woû dat we nog antwoord kregen voor uw vertrek. Ik wenschte dat
gy, aan boord stappende, wist dat gy dáár hartelyk zoudt ontvangen worden. Maar
dat weet ik toch wel al ontving ik geen brief, voor uw vertrek. V.d.H. zal u gewis te
logeren vragen. Hy is zeer hartelyk, en flink. Ter zyner tyd zal ik zorgen dat hy den
tyd van uw aankomst weet, om u terstond in ontvangst te nemen. Dan zyt ge en
pays de connaissance. Laat toch uwe lieve vrouw zich geen schrikbeelden in 't hoofd
halen. Indië is een goed land. Dat men er sommige zaken mist, is waar, maar men
heeft er
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veel dat hier ontbreekt. Voor myne vrouw, ook toch Hollandsche, zou 't vertrek naar
Indie eene vreugdemaar zyn. Hoor eens - 't vertrek een maar... ik zet niets te regt.
Ik geef niet om schryvery - Gy zult wel een boekje koopen voor 't laag maleisch?
Of beter - want dat is uit den aard der zaak te dik, dan leert ge meer dan de eerste
week noodig is, ik zal u een lystje zenden van het taaltje dat u in 't begin past, en
meer niet. Wilt ge dan wyzer worden dat kan later. Misschien legt ge U wel toe op
Maleische litteratuur - een ondankbaar werk. Dat heeft niets te maken met het plat
Bataviaansch.En ook dàt kunt ge eigenlyk wel missen, als V.d.H. u ontvangt. Hy zal u en
Mevrouw alle moeite uit de hand nemen. Daar ben ik zeker van. Hy weet dat uw
Gideon medekomt. Dat is immers zoo? Ik schrik altyd van 't ‘Europeesch opvoeden’
op 'n distantie van de ouders.De heer R. meldde my dat hy U geschreven had en ook dat hy gedacht had aan
de Kersdagen, als U 't best passende. Hy is voor my indedaad lief, en ik heb een
dankbaar gevoel voor hem.
Ik heb zoo'n idee dat ik nog eens by U op Batavia zal logeren, met myn heele
troep. Ik verzeker U dat ik niet eens belet vragen zou. Ja, ik denk dat ik weer in Indie
aanland, en gaarne!
Myne vrouw wordt aangedaan, als ze aan Batavia denkt. Ge zult er zeer geacht
zyn, dat weet ik. Nu dit gevoel is streelend, en helpt u heen over veel dat u anders
niet erg bevallen zou.
Laat Mevrouw toch niet te veel kleêren maken. Ik heb byna altyd hooren klagen
over 't fatsoen. Ongemaakt witgoed (dun, dun) is misschien goed, schoon somtyds
ook dat op Batavia goedkooper is dan hier. (als de markt overvoerd is. Maar daarop
kan men niet rekenen.) Wanneer ge echter, zooals ik hoop, met de Landmail gaat,
en niet extra vracht voor uw goed wilt Ik spreek U voor dien tyd, en zal u vertellen wat dan de eisch is. Zoo'n Landmailreis
vind ik heerlyk! Zeer interessant.Ik ben jaloers dat ge Batavia zult zien! En ik stel me zoo voor, hoe ge ontvangen
wordt, en tevreden zyt! Vooral indien men van een zeilschip komt, dan is de overgang
zeer prettig.
Wilt ge eens uitrekenen of V. d. Hoeven nog kan antwoorden voor Uw vertrek?
Maar ik heb z'n antwoord niet noodig.
Hartelyk gegroet van uw liefhebbenden
Douwes Dekker.
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De heer R. zal U myne schryvery geven. Hy zeide ‘'t was te lang.’ Ik antwoord: ‘dat
r

zullen alle menschen van smaak zeggen, en ik ben al bang voor den h Huet. Maar
Mr. Publiek is geen mensch van smaak, en ik ben wat vol.
Uit vrees van indelicatesse vis à vis v. Dorp schryf ik niets over de reden uwer
komst. Ook zeg ik slechts: dat ge hoogstwaarschynlyk zult komen.
Ik denk 't zal hem pleizier doen.
Indien, gelyk ik meen, 't frankeren niet obligatoir is, frankeer dan s.v.p. niet. Dat
zou hy gek vinden.

[24 december 1867
Brief van Multatuli aan Tine]
24 december 1867
Brief van Multatuli aan Tine. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
5 ZEER GOED
r

Keulen 24 Dec 1867
lieve beste beste tine, Heb je myn brief van gister? (No. 4)
Ik schreef je dat ik gister avend een brief van R wachtte. Nu die kwam van morgen
vroeg. Alles zeer goed! Ik heb zeer zeer veel hoop Dus wees maar heel opgeruimd,
en houd jy je goed.
R. is waarlyk allerliefst. Hy schynt het er op te zetten om me nu eens flink te
helpen, waarlyk als 't nu mis liep, is het zyn schuld niet. Maar 't zal niet misloopen.
't Eenige is dat alles langzamer gaat dan ik wilde. R klaagt er zelf over.
Komiek dat hy, eigenlyk aandoenlyk goedig, juist doet wat ik wil. Ik vraagde hem
myne brochure te doen overschryven, zóó en zóó (half blad en maar aan één kant
beschreven om gauw klaar te zyn voor den druk als ik in den Haag kom) en hy zegt
dat hy dat precies zoo zal laten doen.
Ik verzocht hem om Huet te spreken, en hy heeft Huët al laten roepen, en hem
zelfs gezegd dat hy (Huët) den tyd maar moest bepalen, om dan thuis te zyn, om
geen vergeefsche reis te maken.
Myn zaak over de gevangenis (zegt R) is ‘in behandeling’. Hy vertrouwt dat dit
wel goed zal komen, maar klaagt over de langzaamheid ‘in Holland’.
‘Zoodra die zaak in orde is, zegt hy, moet gy hier komen, en ik zal u in persoon
voorstellen aan Graaf van Zuylen’ - den Chef van 't Kabinet. v.Z. heeft namelyk
reeds een gedeelte van myn stuk gelezen.
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Ook had ik R. gevraagd myn stuk aan Huët te laten lezen, om diens oordeel. En
ook dat zal hy doen.
Dan schryft R. dat hy my voor de komst in den Haag ‘geld geven zal, of liever
leenen, om het gelyk hy hoopt dat kunnen zal, het eenmaal uit myn overvloed terug
te geven’
Is dit alles niet lief?
Tineke, tineke, nu zie je wel dat ik je trouw schryf, nu er iets goeds is!
Antwoord jy op dezen brief of niet of heel kort, vermoei je niet. Schryf naar Keulen,
tot je een telegram hebt, dat ik naar den Haag ga, dan: Toelast. Ik gis en vrees wel dat ze me in den Haag zullen inpakken door vriendelykheid
en my daardoor verzwakken. Maar ik hoop iets goeds te bedingen. Ik moet in staat
gesteld worden jou te laten komen, met zekerheid op een rustig eigen home. Anders
doe ik 't niet.Jammer dat R me niet schreef, wanneer de Koninklyke opheffing van myn
gevangenis dan eindelyk klaar kan zyn? Die malle kersdagen houden weer zooveel
op.Wees nu niet geagiteerd als 't nog eenige dagen duurt! Bedenk dan dat alles goed
staat, en ik eenvoudig wacht. Ik mag niet bederven door aandringen. Klaag alleen
over langzaamheid, maar denk daarom niet dat het misloopt. Je hebt al zooveel
moed en geduld gehad, en nooit was er zoo'n prettig uitzigt als nu. Ik verzeker je
dat ik al uitzie naar advertenties van huizen te huur! Ja, en de verdeeling van de
kamers. Myn beste Edu en myn flinke non zullen ieder een kamertje hebben, goed
ingerigt. Ik kan me zoo verdiepen daarin. En jy zult vertroeteld worden. Ik denk zoo
aan warme kleeden voor je voeten, en een prettige kachel, die makkelyk aanblyft.
Kolen zoo als by Fuhri, en hout ook. Dat is gezellig. En geen schuif. 't moet open
zyn. En je krygt een warme Chambreloeck, en warme onderrokken, en een heele
makkelyke stoel. En ik verheug me zoo de kinderen goed te zien eten. En ieder
moet een dag zyn keuze hebben, en vrydags visch. En je krygt al myn werken netjes
ingebonden.De schulden kan ik niet betalen, dit zou te veel zyn, maar wel heb ik een regeling
gemaakt, dat we, hoop ik, rust zullen hebben. (Natuurlyk, in de meening dat alles
loopt, zoo als ik voorstel. Willen ze dingen, dan val ik uit de koets, maar ik zal myn
best doen.) Ik zal je goed op de hoogte houden. Ik hoop echter, dat myn eerst
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berigt de telegram zal zyn, dat ik naar den Haag ga. Zoolang je dien niet hebt, moet
je maar denken dat alles in den toestand is zooals ik nu schryf. Dat is: geduldig
wachten op goeden uitslag. Ik dacht er over reeds nu naar den Haag te schryven over Marchese de Amboro.
Maar ik doe het niet. Ik ben zeker dat R. den italiaanschen gezant er over spreken
zou, en ook dat v.Z. zou schryven naar Florence aan onzen gezant. Maar dan is
myn aandringen dat ik je weerom moet hebben, zwakker. Ik wou dat eerst doen,
als myn voorstellen misliepen. Is 't dan te laat, in Godsnaam! Liever dan dat ik nu
myn zaak daardoor bederf. Dus ook daarmeê: wachten Kun je uitstel van décisie
bewerken, goed. Je kunt, in dat geval, flink zeggen, dat je je zoudt beroepen op de
diplomatie. Ik zou zorgen dat je gesteund werd. Ik ken R. heel goed, en voel dat hy,
juist als nu myn zaak misliep, hemel en aarde zou bewegen om jou te helpen. Maar
je begrypt dat ik den steun dien ik nu vraag (en kryg) niet verwikkelen wil. Dat breekt
de éénheid. Ik sla maar altyd aan jou over, wat ik hun vraag. De uitlegging is te lang. De
hoofdzaak wat jou aangaat is dat je comfortable by me kunt zyn, zonder angsten.
Ik zal je alles vergoeden, hoop ik. Och arme beste tineke. En als je dan eens weer
komiek bent, dat ik om je lach. Ik heb gister gezongen. Mimi is een voorbeeld van
trouw en moed geweest. Ze heeft honger geleden. Niet by wyze van spreken, maar
indedaad, en nooit heeft ze geklaagd. Zy heeft my letterlyk in 't leven gehouden. Nu
maakt zy (omdat ik drukte heb) de stukken voor de Courant. Ik heb al aan Huet
geschreven, dat ik - al gaat het my goed - dat wil aanhouden. Het geeft f25 smaands
en vry Haarlemmer Courant. Dan kan je op de hoogte blyven van de zaken daar
de Haarl: tegenwoordig zeer goed is. Hy behandelt al wat er voorvalt. - Er is
ontzettende spanning in Holland, en eigenlyk overal in Europa. Ik voorzie groote
stormen! Toen ik sprak van een huis huren, dacht ik aan den Haag, want ik heb zoo'n idee
dat ik je dáár ontvangen zal, (of daarheen brengen als ik je tegemoet ben gereisd.)
Hoelang daar zyn? Later naar Indië gaan? Dat weet ik niet. De hoofdzaak is, dat ik
maar weer aan den gang ben.Dat non dat briefje alléén heeft geschreven is waarlyk sterk. 't Is zoo aardig flink
en dringend. Om me vertrouwen te doen stellen op dat adres aan ST. zegt ze er by
dat ‘moeder zeer veel van die dame

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

580
houdt’, en later schreef ze er nog tusschen; ‘en ik ook’ Zoo'n rot! Zoo, is natale,
kersdag? Ik begreep al niet wat ze meende met dat woord. Ik dacht dat ze indewar
was met jou geboortedag. Och, ik had zoo graag meer gezonden! En dan aan Edu
ook. Of liever aan jouzelf! Arme meid! Dat kan ik nu niet. Houd je taai, zooals altyd.
Kyk, ik kon nu wel aan R. schryven dat hy je iets zond, en hy zou het doen!) maar
ik moet de relatie eenvoudig houden. Dus lieve, houd je goed en sterk. Zoo spoedig
ik maar kan, zal ik je te hulp komen.
Ik hoop dat Potgieter, opmerkzaam gemaakt door Huët, begrypen zal dat je
directriceschap je niet uit den nood hielp. Huët is een solide bondgenoot! Dat hy
naar Indië gaat is goed voor my, voor z'n invloed dáár, maar hier in Holland zal ik
hem zeer missen. Hy is droog (dat zegt hy zelf) maar men kan zoo op hem rekenen.
Myn beste vrinden zyn altyd zoo droog geweest, dat weet je. Ik houd erg veel van
algebra en meetkunst in vrindschap.Eigenlyk had ik dezen nog willen verzenden met de spoor van ½2. Dan doe ik
hem in de waggonbus, en zie hem vertrekken. Maar gewoonlyk schryf ik dan langer,
zoodat het te laat wordt om my voor 't uitgaan te kleeden, en dan gaat mimi op 't
nippertje.
En nu was deze niet klaar. want ik moest ook schryven aan R. en die spoor gaat
nagenoeg op denzelfden tyd. Zoodat Mimi nu met den hollandschen brief weg is,
en niet met dezen. Nu je hebt dien van gister. Dat ik je nu zoo spoedig schryf, is
omdat ik sprak van een brief van R dien ik wachtte. Als je dus niets hoorde zou je
denken dat er iets kwaads was. Juist andersom. Hy schryft allerliefst. De klagt is
maar dat alles langzamer gaat dan ik wilde.Dat plan om my voortestellen aan v. Zuylen, den minister van Buitenlandsche
zaken, en chef van 't Kabinet, is bon signe, vooral daar ik herhaaldelyk heb
aangedrongen op kracht naar buiten, tegen Bismarck en de veroveringszucht van
Pruissen. Ik zie kans Pruissen een beetje te breidelen, en daarop heb ik in myn
brieven aan R. herhaaldelyk gedoeld. Dit, en myne bedreiging dat ik anders naar
Engeland gaan zal, zyn myn hefboomen, behalve myn invloed op de kiezers. - Dat
ik Huët, die in Indië veel invloed hebben zal, met R in aanraking bragt, is zeer mooi
geslaagd. Huët zelf zal gefrappeerd zyn, dat hy - nadat ik verlof van hem kreeg, om
r

hem te noemen - zoo p omgaande direct uit den Haag ontboden werd. Van hemzelf
heb ik daarvan nog geen berigt, doch R. schryft dat i 't gedaan heeft. Vindje
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dat niet aardig? Geef me een prysje over myn manoevreren. Ik schryf en regel nu
alles tegelyk en 't marcheert goed. Dit is nu tevens een regtvaardiging van myn lang
nietsdoen. Ik lette wel op! Als ik niets deed, was er niets te doen. Je ziet hoe ik op
z'n tyd, uit den hoek ben gesprongen, net als een kat, die ‘uren lang gedoken zat.’
Ik ben zoo opgeruimd! Je hoeft niet te schryven, hoor! Vermoei je niet. Maar wil
je zonder vermoeienis een woordje zenden, heel graag. Frankeer niet. Ik heb R.
geschreven dat hy my zenden moet. Hy doet het zeker. Komiek, he?
Maar dàt is niet het geld waarvan ik jou steunen kan. Het is om hier schoon schip
te maken en in den Haag te komen. Daarvoor moet ik het dus houden. Voor jou
hoop ik op Potgieter, die door Huët weten zal dat het hoogst waarschynlyk voor kort
is. In een myner vorigen, ik geloof in den brief die weg schynt (No. 2 dus, waarin dat
adresje was uit Brussel) schreef ik je voorzigtig te zyn in je mededeelingen aan
Stefanie. Al myn schulden aftedoen is onmogelyk. (Later wel.) Ik heb er al een lyst
van, en 't is om te schrikken! Indien ik wat geld inhanden kryg, wat ik hoop, zal ik
zeer, zeer moeten oppassen. Spiegel dus Stefanie geen dadelyke complete
afbetaling voor. Het uitzigt (en dat is al mooi genoeg vooreerst!) is dat wy weder
redelyk zullen kunnen leven, meer niet. Ook in Holland zal ik niet bluffen, en er zal
ook geen reden toe zyn. Ik weet hoe moeielyk het is om f10. - te betalen met f1. en
toch zal ieder die wat hebben moet over my heenvallen. Spreek dus enkel van begin
van herstel, niet van herstel.Wat zal Edu bly zyn! En non! Nu, ze zullen een goed vadertje aan my hebben. Ik
zal met hen naar Scheveningen wandelen, en in 't Bosch, en ik zal hen veel
genoegen doen. Daar vermei ik me al in. En jou vooral! Dag beste tine nu ga ik me
kleeden, en naar een koffyhuis wat couranten lezen. Van 't geld dat ik van R. wacht,
moet ik myn horlogie, en mimi's horlogie, en haar doek lossen. - De nood was hoog
toen ik 27 November deze zaak begon. Wy hadden niets meer om te verpanden.
Maar nu zal 't spoedig uit zyn! Dag beste lieve meid. Als jy nu maar gezond wordt!
Dat is nu de hoofdzaak. dag lieve beste kinderen.

[24 december 1867
President Rechtbank schrijft Off. v. Justitie]
24 december 1867
De President van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam stelt Mul-
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tatuli's rekest om gratie in handen van de Officier van Justitie. Zie diens advies van
30 december.

[27 december 1867
Van den Rijn (LXXXVII)]
27 december 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 305.

Van den Rijn, 24 December.
De Kölnische-Zeitung maakt de opmerking, dat, toen onlangs de heer Virchow den
voormaligen hannoverschen minister graaf Platen verwarde met den gewezen
hannoverschen gezant van dien naam, graaf Bismarck verzekerde, nooit wachtgeld
aan eenen graaf Platen te hebben toegekend, en dat alzoo de ware toedragt der
zaak den pruissischen president-minister moet ontgaan zijn, dewijl inderdaad zekere
graaf Platen, en wel de gewezen gezant te 's Hage, gedurende het voorloopig
tusschenbestuur een wachtgeld heeft genoten uit de hannoversche schatkist,
waarvan hij echter, na de definitive annexatie, afstand heeft gedaan. Genoemd blad
publiceert daaromtrent de volgende uit de Volks-Zeitung overgenomen briefwisseling:
den

Den 4 Junij dezes jaars schreef graaf Bismarck uit Berlijn aan graat Platen:
‘Op allerhoogst bevel, noodig ik u hierbij uit, na ontvangst dezes u naar Hannover
te begeven. Mogt gij geen gevolg geven aan deze officiële uitnoodiging, dan zoudt
gij u moeten voorbereiden op het ondergaan van een disciplinair onderzoek.’ Graaf
Platen antwoordde daarop: ‘Daar ik niet voornemens ben, aan uwe uitnodiging
gevolg te geven, verklaar ik, ten einde Uwe Exc. alle verdere moeite en het instellen
van een disciplinair onderzoek te besparen, dat ik afstand doe van het mij uit de
hannoversche kas toegekende wachtgeld.’ Daarop werd door het Berlijnsche Kabinet
het volgende antwoord gegeven: ‘Gij vergist u, indien gij meent, dat het afstand
doen van uw wachtgeld mij van de verpligting ontheffen zou, uwe houding in de
hannoversche zaken, en uwe betrekking tot Hietzing, aan een disciplinair onderzoek
te onderwerpen. In geval gij mogt volharden in de weigering om gevolg te geven
den

aan het koninklijk bevel, u geworden bij mijn schrijven van den 4 dezer, zie ik mij
genoodzaakt, de bepalingen van 24 Januarij dezes jaars op u toetepassen; waaruit
voor u volgen zou het ontslag uit 's lands dienst, met verlies van alle op vorige
diensten gegronde aanspraken.’
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De dupliek van graaf Platen luidde als volgt: ‘Uw geëerd schrijven is mij een blijk,
dat mijne verklaring, afstand te willen doen van het mij uit hannoversche middelen
betaalde wachtgeld, u behoorlijk geworden is. Het is mij echter onbegrijpelijk, hoe
gij, na die verklaring, nog spreken kunt van het verlies der aanspraken,
voortvloeijende uit diensten, welke ik noch aan Pruissen, noch aan uwen Koning
bewezen heb.’
- De Kölnische-Zeitung neemt uit de Augsburger Allgemeine-Zeitung het volgende
over: ‘In het door de couranten gegeven verslag van het verhandelde in de
voorlaatste zitting van den Bondsraad wordt melding gemaakt van een berigt des
ministers van Oorlog over verhoogde uitgaven ten gevolge van hoogere graan- en
fourrage-prijzen. Achter deze eenvoudige mededeeling is een bedroevend deficit
van vier millioen verborgen, hetwelk slechts voor de helft door de opgegeven oorzaak
geregtvaardigd wordt. Wat de overige twee millioen betreft, indien het bestuur van
het Verbond zich gehouden mogt achten, deze hoogere uitgaven tegenover den
Rijksdag te specificeren, zou daardoor eene niet zeer aangename verrassing worden
veroorzaakt voor hen, die onveranderlijk voor het globaal goedkeuren en toestaan
van aangevraagde sommen gestemd hebben. Doch dit is nog niet alles. De hoogere
uitgaven, die het deficit teweegbragten, blijven grootendeels bestaan, en zullen,
door de toenemende behoeften van het militaire departement, dermate stijgen, dat
het aanvragen eener suppletie van nog 10 millioen weldra noodzakelijk wezen zal.
Ik ben er op voorbereid, dat mijne mededeelingen zullen weêrsproken worden.’ ‘Dat
willen wij hopen (voegt de Kölnische-Zeitung daarbij), en tevens hopen wij, dat de
wederlegging gegrond zal zijn. Indien de bedoelde opgaven juist waren, zou een
conflict onvermijdelijk wezen.’
- De prijs der levensmiddelen te Keulen is zoo aanmerkelijk gestegen, dat eenige
aanzienlijke burgers zich vereenigd hebben, om te overleggen wat gedaan zou
kunnen worden tot verzachting van den nood der mingegoeden. Op voorstel van
o

den burgemeester Bachem, is besloten: 1 gehuwde handwerksbazen, die zonder
knecht arbeiden, en desgelijks gehuwde knechts of fabrieksarbeiders en gehuwde
daglooners, of weduwen van mannen, tot deze klassen behoorende, die, met een
bij haar inwonenden zoon, het bedrijf van den man voortzetten, en sedert een jaar,
of langer, te Keulen wonen,
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tegemoet te komen in hunne behoeften, door hun gedurende de aanstaande maand
Januarij, - en, zoo noodig, gedurende de maanden Februarij en Maart, - de huishuur,
tot een bedrag van drie th. 's maands, voorteschieten, en wel door regtstreeksche
o

betaling aan den verhuurder. 2 Zij, die meer dan zes th. 's maands verwonen, of
familien, welke reeds ondersteuning genieten van het armbestuur, zijn daarvan
uitgesloten. De betrokkenen verpligten zich, het voorgeschoten bedrag terugtebetalen
o

door aanzuiveringen gedurende de maanden April tot September 1868. 3 Wie zijne
o

schuld niet afdoet, stelt zich bloot aan geregtelijke vervolging. 4 Zij, die het geleende
behoorlijk en zonder daartoe in regten gedwongen te zijn, terugbetalen, blijven
eigenaren van de helft der genoten som, die voor hunne rekening in de spaarkas
sten

uitgezet, en hun den 1

December 1868, met de rente, zal worden ter hand gesteld.

o

5 Er zal een comité van zeventig burgers, meest gegoede handwerksbazen,
gevormd worden, bij welke de alleen-arbeidende handwerkslieden (knechts en
daglooners) zich zullen kunnen vervoegen, om deze ondersteuning te erlangen.
Bovendien stelt men zich voor, ten einde goedkooper brood te kunnen leveren, door
middel van vrijwillige rentelooze bijdragen, gedurende zes maanden, eene bakkerij
te doen werken, waar alle hulpbehoevenden roggebrood zullen kunnen verkrijgen
tegen den prijs, dien het aan de onderneming kost. De voorschotten daartoe zouden
na verloop van zes maanden worden terugbetaald. - Ook de Kamer van Koophandel
den

te Keulen heeft, in hare zitting van den 19 dezer, het besluit genomen om, met
het oog op de buitengewone duurte der levensmiddelen en de geringe verdiensten
der arbeidende klasse, welke als een gevolg worden beschouwd van den stilstand
o

in handel en industrie, aan het ministerie voortestellen: 1 het goedkoop vervoeren
sten

van graan, hetwelk den 1

dezer in de provincie Westphalen een aanvang heeft
o

genomen, ook op de Rijnprovincie toetepassen, en 2 bij de kanselarij van het
Verbond aantedringen op het bespoedigd in werking brengen van art. 46 der
Bondsconstitutie, waarin, in buitengewone omstandigheden, gelijk de tegenwoordige,
eene vermindering op den transportprijs van granen wordt toegezegd.
den

- De Rijn, die den 12 dezer bij Keulen nog op 5 vt. 7 dm. Keulsch peil stond,
was gisteren tot 18 vt. 3 dm. gerezen, doch is heden aanmerkelijk gevallen. - De
bevolking van Keulen, die in 1864 117,000
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den

zielen bedroeg, is, volgens de volkstelling, welke op den 3 dezer heeft plaats
gehad, tot 119,516 zielen aangegroeid, uitmakende 23,965 huishoudingen, die 9537
huizen bewonen.

[30 december 1867
Advies van de Officier van Justitie inzake rekest]
30 december 1867
Advies van de Officier van Justitie aan de Rechtbank te Amsterdam inzake
Multatuli's verzoek om gratie. (Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
van het gansche publiek: deze woorden zijn met potlood onderstreept en marginaal
van een vraagteken voorzien.
het middel van verzet: het afwijzende advies van de officier van justitie was geheel
conform het toenmalige wetboek van strafvordering: als een verdachte buiten zijn
tegenwoordigheid veroordeeld was, bestond de kans dat hij onkundig was van de
rechtzaak en van het daarop gevolgde vonnis; daarom behield hij zeer lang de
mogelijkheid om alsnog bij de rechter zijn verdediging voor te dragen. Ofschoon
Multatuli al op 18 januari 1866 veroordeeld was, bezat hij dus nog een ánder middel
om het vonnis gewijzigd te krijgen, dan zijn verzoek om gratie. Maar die weg zou
wel langduriger en stellig riskanter zijn geweest.
N 2475.
Bijlagen 2
Den Heer President der Arrondissements
Regtbank te Amsterdam
Amsterdam, den 30 December 1867.
Met terugzending van het bij apostille van 24 December 1867 N. 2677 in mijne
handen gesteld request van Eduard Douwes Dekker, oud - jaren, geboren te vroeger wonende te Amsterdam thans te Keulen heb ik de eer aan UEA te berigten,
dat deze persoon bij vonnis van Uwe Regtbank dd 17 Januarij 1866 bij verstek
veroordeeld is tot 15 dagen cellulaire gevangenisstraf en twee geldboeten ieder van
f8: - of een dag eenzame opsluiting voor elke boete, terzake dat hij op den 1
December 1865 des avonds omstreeks 9½ ure in de Salon des Variétés in de Nes
te Amsterdam aan Jacob Jacobs en aan Jesaia de Vries moedwillig onderscheidene
slagen in het aangezicht en stooten tegen de borst heeft toegebragt.Uit het onderzoek dezer zaak is gebleken, dat Jacob Jacobs in voormelden avond
met zijne vrouw en eenig gezelschap in gemelden Schouwburg zat; Naast zijne
vrouw zat Douwes Dekker, en wel op haar shawl, waarover eenige woordenwisseling
ontstond tusschen
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dezen en Jacobs. - Dekker gaf dezen toen een paar slagen in het aangezicht en
toen hij deswege door Jesaia de Vries onderhouden werd, bragt hij ook dezen
stooten en slagen toe, waarna hij op uitdrukkelijk verlangen van den tooneeldirecteur
Duport en van het gansche publiek uit de zaal verwijderd is.Dekker heeft toen als reden van verontschuldiging opgegeven, dat de beide door
hem mishandelde personen hem den ganschen avond gehinderd en geërgerd
hadden, door op eene der actrices te schimpen, hetgeen zijn drift in hooge mate
had opgewekt. - Hiervan is echter uit het getuigen verhoor niets gebleken.De requestrant is niet alleen op de aan hem beteekende dagvaarding ter
teregtzitting niet verschenen, maar heeft zich door de vlucht aan de nasporing der
Justitie onttrokken en daardoor de ten uitvoerlegging van het vonnis tot heden belet.Zoolang hij van het middel van verzet geen gebruik maakt om in persoon zijn
redenen van verontschuldiging aan te voeren, vind ik geen termen om eene
vermindering of kwijtschelding van straf aan te raden, en veroorloof ik mij mitsdien
aan UEdAchtb: in overweging te geven om te adviseren tot afwijzing van het door
hem ingediend request.
De Officier van Justitie
Hartogh

Van de twee bijlagen bij dit advies is de ene stellig het rekest van Multatuli geweest;
de andere bijlage is een gedrukt formulier met zes kolommen, waarvan er vier zijn
ingevuld en de laatste twee met een grote streep als niet terzake dienende ongeldig
zijn gemaakt.
m.d.k.: met de kosten.
voornaam en geslachtsnaam van de gecomdemneerde:
Eduard Douwes Dekker
datum van het vonnis:
17 Januarij 1866
de

Uitgesproken door de Arrondissements-Regtbank te Amsterdam, 3 Kamer.
qualificatie der wanbedrijven:
Het moedwillig toebrengen van slagen aan twee personen, waardoor geen ziekte
of beletsel van langer dan 20 dagen is ontstaan. Tot welke straffen veroordeeld:
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Vijftien dagen eenzame opsluiting, twee geldboeten elk van f8: of Sub: een dag cell:
voor elke boete m.d.k.
Wanneer de gevangenis-straf is ingegaan:
Wanneer de gevangenis-straf zal eindigen, na aftrek van den verleenden afslag,
zoo die bereids mogt zijn verleend.

[31 december 1867
Brief van Multatuli aan Huet]
31 december 1867
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet, op 29 december begonnen. Dubbel
velletje postpapier, tot het midden van blz. 3 beschreven. (M.M.)
Indien gy: deze zin, tot en met poste restante is doorgestreept, stellig nadat
Multatuli Hôtel St. Paul had genoemd.
gîte: legerstede, woonplaats. (fr.)
Keulen 29 Decr 1867
Waarde Heer Huet! Dank voor uwen brief. Magtspreuken? Ziehier een: dat stuk
is goed. Niet uit een oogpunt van schryvery - maar met het oog op myn nogal
gecompliceerd doel. Dat hoop ik u mondeling uitteleggen.
31 December 's avends.
Zoo had ik my eergister gezet om Uwen brief van 27 te beantwoorden. Ik ben
gestoord. En nu schryf ik geheel wat anders dan ik my voornam toen ik begon. In
de relatie met den heer R. kwam o.a. op het program dat hy me zoodra mogelyk in
staat zou stellen naar Holland te gaan. Daartoe was behalve die vonnis-historie ook
noodig geld. Hy bood me dit aan (en zond me ook ongevraagd twee malen iets
waarmeê ik me in 't leven hield.) Ten gevolge van een brief van 8/d geleden rekende
o

ik er op vóór Ult het noodige te onvangen om te verhuizen. Tot op 't oogenblik 31
r

Dec laat, ontving ik niets. Myn wachten, gister en heden was pynlyk. Morgen vroeg
moet ik myn kamer ruimen, ik heb met zeer gemeen volk te doen, en kan niet betalen.
Ik moet dus myn deur uitloopen zonder myn goedje.
Gy zeidet E.&Z. houden niet van Voorschot. Wel! Maar kunt gy my de f25, die ik
anders na 15 January zou ontvangen, voorschieten? Waar ik morgen belanden zal,
weet ik niet, en ik zit nu in den brand om een adres. Indien gy het doen kunt, zend
uw brief dan SV.P. poste restante. Gy begrypt hoe verdrietig ik ben. Ik dacht den
laatsten tyd aan heel andere dingen dan aan geld voor kamerhuur. Dat maakt bit-
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ter. Waarom R. niet geantwoord heeft, daar zyn laatste brief nog zoo hartelyk was,
o

vat ik niet. Hij bood me geld aan. Ik antw. ‘Ja, en S.V.P. vóór Ult ’, en nu hoor ik
niets! Wat ik nu in myn verhoudingen met zeer gemeen volk, te lyden heb onder die
misrekening, is niet te beschryven. Ik ben van morgen uitgescholden. Toch was ik
vry getroost, en dacht dat het verwachtte van avend komen zou, doch er is niets
gearriveerd.
Ik bedenk my: adresseer Uw antwoord, als ik U verzoeken mag, Hôtel St Paul.
Al kan ik misschien daar geen gîte vinden, dan kan ik toch, daar het een koffyhuis
is, overmorgen Donderdag, daar den geheelen dag zitten, om uw brief te ontvangen.
Ik ben zeer verdrietig. Het zwygen van den heer R. is raadselachtig. Ook de
brieven myner vrouw zyn treurig. Myn dochtertje (10 jaar) bezweert (scongiuro
schryft ze) dat ik toch mama zal schryven iets te gebruiken voor haar borst. Maar
myne vrouw heeft moeten bedanken voor dranken die ze niet betalen kan. Ze zegt
er evenwel by dat ze er niet aan hecht en een behoefte zou hebben aan wat comfort.
Nu dat kan niet! Zy souffreert zoo van de kou. Voor hare borst had ik haar liever in
Rusland, dan, arm, in Italie! Enfin! Ik maakte spoed met die Haagsche zaken om haar te verlossen, en in
plaats daarvan moet ik nu zelf weer hulp vragen. t Is wel bitter.
Wees hartelyk gegroet van
Uw liefhebbenden
Douwes Dekker

[31 december 1867
Brief van Multatuli aan Tine]
31 december 1867
Brief van Multatuli aan Tine. Drie dubbele en twee enkele velletjes postpapier,
waarvan 15 blz. beschreven. (M.M.)
De eerste 5 blz. zijn geschreven op oudjaar 1867, de overige 10 blz. op 16 en 17
januarij 1868. De gehele brief is dus ook pas daarna verzonden.
De zin boven de aanhef is in potlood genoteerd. Multatuli nummerde in deze tijd
zijn brieven aan Tine om te controleren of ze wel goed overkwamen.
raide: stug, stroef. (fr.)
baron Nahuys: van diens brieven is niets teruggevonden.
oribilmente: treurig, vreselijk. (ital.)
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Keulen 31 Dec 1867
6) wordt nu No. 7 omdat ik je voor twee dagen schreef
lieve beste tine, Ik kryg daar je brief (begonnen 23. maar verzonden 27. Er is een
van non in). Jy had myn No. 5, maar nog niet No. 4, die toch een dag vroeger
verzonden was en over Frankryk, wat sneller heet te zyn. No. 5 was over Oostenryk,
om eens te proberen.
Ik schryf je om je niet vergeefs te laten uitzien, maar nieuws heb ik niet. Misschien
komt er nog een brief van R. voor ik dezen verzend, want ik wacht al sedert 3 dagen
tyding en geld, dat ik hoognoodig heb. Ik ben ongerust of er een brief weg is.
De zaak staat precies als in myn vorigen: ik wacht. R. klaagde zelf onlangs dat
‘alles in Holl. zoo langzaam gaat.’ Ik ben erg geagiteerd door dat eeuwige wachten!
Sedert 14 dagen denk ik telkens: morgen vertrekken! R. kan het niet helpen, maar
toch had ik gaarne gezien dat hy den minister van Justitie, en 't kabinet des konings
wat had weten te jagten. Waarlyk, als ze my in den Haag zóó aan de praat willen
houden, zal ik niet al te geduldig wezen, want ik ben zeker in Engeland weldra
populair te zyn, en daarvan zou ik dan terstond gebruik maken om uit onze armoede
te komen. Je moet begrypen dat de herstelling die ik vraag, wel dol prettig voor ons
wezen zou, maar dat ook de Regering my noodig heeft. Dus moeten ze my niet
plagen. Dat ik nu nog geduldig wacht op die vernietiging van dat vonnis, is omdat
Justitie (de minister meen ik) niet in myn zaken gemengd is. Maar als daarna
Koloniën of Buitenlandsche Zaken en ook Binnenlandsche zaken, raide zyn, zal ik
waarlyk dreigen. Voor de opheffing van die gevangenis, en om nu hier vandaan te
komen, laat ik my meer welgevallen, dan voor de hoofdzaak, omdat ik voor 't laatste
een hefboom heb.
Als ik in den Haag ben, zal ik een ingewikkeld spel te spelen hebben. Je moet
begrypen dat ik (in den toestand van Holland) de Regering indedaad helpen kan, 't
geen R. volmondig erkend heeft. En dit gaat niet alleen Indië aan, maar ook de
binnenl. zaken en vooral de verhouding met Pruissen. Ik schreef aan R. dat Holland
als 't niet flink zich tot groeien zette, naar de maan was, en gaf reeds in een paar
woorden een wenk, van wat er moest gedaan worden. (Belgie verdeelen tusschen
Holl. & Frankryk, vlaamsche beweging & voormuur tegen Pruissen). Hy antwoordde
my dat hy zelf reeds vroeger daaraan gedacht had, en my eene door hem
geschrevene memorie
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zou laten lezen, zoodra ik in den Haag was. Ook schreef hy dat hy me aan den
minister van Buitenl. zaken zou voorstellen. (dat is de graaf van Zuylen, de neef
van zyn schoonzoon. De laatste is gezant te Parys.) Nu daaruit blykt dat myn voorstel
niet verworpen is, anders had ik met buitenl. zaken niet uittestaan. En ook met
r

binnenl. zaken kom ik in aanraking. De minister (Heemskerk) neemt p . interim
Justitie waar. Hy behandelt dus de zaak van dat malle vonnis, en moet dus nu al
vóór my zyn. Later zal ik met hem te doen hebben over de verkiezingen. 't Is wel
mogelyk dat ik myzelf candidaat stel. R. heeft volgens Huët (dien ik met hem in
relatie bragt) over my gesproken ‘met belangstelling en onderscheiding’ en, schreef
Huet verder: ‘het kwam my voor, dat alle maatregelen genomen zyn om U met eere
te doen terug komen.’
Dus lieve beste, alles staat goed, als ze nu maar wat vlugger waren! En dat
agitante wachten doet me zooveel kwaad! Ik heb moeielyke dingen te overpeinzen,
en kan nu uit wrevel over 't lange wachten, niet naar myn zin denken. Ik ben uit myn
humeur, doch heb tot nog toe gezorgd dat het niet bleek uit myn brieven.
Ik wachtte reeds sedert 3, 4 dagen geld. In verband met het opzeggen van de
kamer op den laatsten, dat is: vandaag, heb ik absoluut noodig. Ik heb hier te doen
met het gemeenste vee dat je je kunt voorstellen. En nu komt R's hulp niet! Van
morgen keek ik uit naar den besteller, en toen hy kwam, moest ik, die zoo verlangde
naar tyding van je, verdrietig zyn, dat de brief niet van R. en gerecommandeerd
was! Dat maakte my bitter. Ik moet morgen verhuizen. Als er vandaag geen geld
komt, kan ik nòch weg, nòch blyven. Juist nu de hoofdzaak zoo goed staat, ben ik
kwaad, dat myn gedachten bedorven worden door zulke hindernissen. Dat heele
verhuizen had niet noodig moeten zyn. Ik had vóór den laatsten moeten kunnen
wegreizen. Nu moet ik, als het geld komt, weer ergens anders een verblyf zoeken.
Eens in den Haag zynde, laat ik me zóó niet ringelooren. Denk niet, dat ik als een
dolleman het goede dat er kan bereikt worden, bederven zal, maar als ik merk dat
ze me voor gek houden, of op de lange baan schuiven, dan zal ik de zaak
brusqueren. Ministers die (nota bene: met welwillendheid!) zóólang werk hebben
om een kort besluitje uit handen van den Koning te krygen, kunnen niet gebruikt
worden voor wat er te doen valt. Die menschen gaan niet uit hun tred. De
tydsomstandigheden in Holland (en Indië) zyn moeielyk! Het kon
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niet anders. Ik heb 't lang genoeg voorspeld. Ook wordt het nu algemeen erkend
dat de zaken slecht staan.
n

't Is al heel aardig dat ik hier in Keulen, den 27 November aan R. schreef, dat
de Kamer moest ontbonden worden, en dat ik hierin myn zin heb. Ook dring ik aan
op verandering van grondwet. Daarop antwoordt R. niet Ik denk uit voorzigtigheid.
Met een grondwet als de tegenwoordige, is er niet te regeren, noch in Indie, noch
in Holland. De minister ligt overhoop met den G.G. (Ik zal aandringen op ontslag
van den G.G.). Indien Holland my royaal aanneemt, zal ik 't trouw dienen. Zoo niet,
dan ga ik naar Engeland. De schotsche uitgever is vurig voor myn zaak, en spreekt
gedurig van ‘steam up!’ Hy neemt de zaak zeer à coeur. Ook myn vertaler in den
Haag (baron Nahuys) een trouwe aanhanger, maakt er een levensdoel van. 't Is
een jong mensch (27 jaar) die my steeds heeft aangehangen. Ik heb hem nooit
gezien, maar zyn brieven zyn goed.
Huët heeft, van R. hoorende dat ik zou terugkomen, my te logeren gevraagd.
Maar 't kòn zyn dat ik in den Haag moest blyven. t Is ook mogelyk dat ik juist liever
schriftelyk de onderhandelingen voer. 't Zal een ware schaakparty zyn. Om jou te
kunnen laten komen, moet ik niet alleen zeker zyn van een inkomen, maar ook geld
in handen krygen. R. kent reeds myne eischen. Hy is op 't oogenblik niet in dienst,
en kan dus niets beloven. Maar de toon zyner brieven klinkt als of hy denkt dat ik
gedaan kryg wat ik vraag, anders kwam dat roepen naar den Haag niet te pas. Ook
is het voorstel om die gevangenis opteheffen van hem uitgegaan. En dat ik het
rekwestje aan den koning (waartoe hy me 't zegeltje zond), schreef, was om de
zaken, niet om mynentwil. Myne heele toenadering is geweest om den toestand
van Holland. Nu daarom ben ik kwaad, dat het zoo traîneert. Dat weet nu wel de
min. van Justitie en 't Kabinet des Konings niet, maar R. wel, en die had het hun
moeten uitleggen.Jou brief is heel lief, beste tine, en ik ben nu verdrietig dat ik je inplaats van een
telegram, zoo moet vervelen met dat wachten! Je zegt dat je in myn brief weer myn
hart voor je voelt. Hoor eens, dat is lelyk van je, maar je kunt het niet helpen, omdat
je je niet kunt voorstellen hoe ik gedurig benepen zat! Een bewys is nu in dezen
brief! Ik ben kwaad, omdat ik kwaad ben over dat wachten, en dan kryg jy ook niets
vrindelyks. Dat ligt niet aan myn hart voor jou, maar aan myn stemming. Je weet
niet, wat ik te tobben had. Alle liefelykheid
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vlugt weg. Ik ben zelfs kwaad dat ik je nog van hier schryven moet! Ook ben ik
ongerust over je hoesten. Jy zegt dat het wat beter is, maar de lieve non schryft:
oribilmente! Nu, en dat maakt me dan woedend op die haagsche menschen, die
zoo langzaam zyn. Ik verbeeld me, als je by my bent, dat ik je wel zoo zou kunnen
verzorgen dat het beterde! Ik zou goed zorgen voor warmte, en zelfkant aan alle
ramen. En al kwam je dan niet voor July buiten de deur. Ik heb me de laatste dagen
zoo dikwyls verdiept in alles, en nu ben ik gestoord door dat wachten. Vandaag is
't me zwaar, wyl ik hier te doen heb met gemeen volk. In de zekere hoop namelyk,
dat R. my voor den laatsten zou helpen met geld, waren daarop afspraken gebouwd
en tot nogtoe ½2 is er niets. Ik wachtte 't al voor 3, 4 dagen, en ben ongerust dat
er een brief weg is. Zoolang ik nu daarmeê in myn maag zit, kan ik niet prettig
denken. Je begrypt wel, dat er altyd nog veel moeielykheden blyven, al bereik ik
myn doel. (de schulden zyn énorm, en aan betaling is eigenlyk voorloopig niet te
denken) de hoofdzaak is, dat de vrees voor gebrek weg is, als ik een vast inkomen
zal hebben. Ja, er blyven altyd moeielykheden, maar die zullen wy wel te boven
komen.
Myn plan was, je te gemoet te gaan tot Parys, Nu, dáárover had ik ook al zooveel
illusies, en nu ben ik verdrietig dat ik nog niet eens van hier weg kan! En dat ik nu
vandaag nog allerlei gemeenheid moet afwachten. Wat er aan hapert met R's brief,
is my een raadsel. Dat schryven is ellendig. Nu had je myn No. 4 nog niet, en nu
weet ik weer niet, of je die No 2 had, waar ik zoo naar vroeg? Het is goed dat ik by tyds weet, hoeveel geld jy noodig hebt om fatsoenlyk weg
e

te komen? Bereken daarby warme dingen en 1 klasse. Maar aan Stéfanie terug te
betalen (dat ik wel graag wil) zal niet kunnen, vrees ik. Ik heb je al verzocht, aan
haar niet te hoog optegeven van de zaak, dan blyf je vryer. Er zal namelyk heel veel
noodig zyn, en als men hoort dat ik hersteld ben, zal ieder over ons heen vallen. Al
kryg ik dus geld in handen, zoo als ik eischen zal, dan zal er groot beleid noodig
wezen, om alles goed gaande te houden. Ik had reeds een lystje klaar en wil wat
in de hand houden. Nu, dit wou ik je alles in Parys uitleggen, dan rusten we daar
drie dagen. Dat breekt meteen voor jou de lange reis, Schryf me nu reeds, wat je
dus zult noodig hebben, als je Stéfanie uitstelt, tot ik myne carrière flink zal hersteld
hebben. (Myne plannen zyn om dat te doen, en ik geloof dat het kàn). -
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't Is te hopen, als ik eens in den Haag ben, dat de zaken daar gauwer marcheren
dan nu met dat rekwestje! Maar in 't leiden van de hoofdzaak, zal ik pleizier hebben,
en nu in dit doellooze wachten niet. - Die non zal myn oogappeltje zyn. Dat lieve
kind schryft zoo verstandig! Nu ik hoop haar lief te behandelen, en toch zal myn
beste Edu er niets by verliezen.Ja, moeielykheden zullen er altyd blyven. Ik zal alles zoo goed doen als ik kan,
en te Parys hoop ik alles te bespreken. In den Haarlemmer lees ik soms advertenties
van huizen in den Haag. Ik hoop en denk 500 gulden te kunnen verwonen.Het is me een raadsel dat je niets van Potgieter hebt ontvangen. Ik weet dat Huët
hem heeft gezegd, dat alles goed stond, en dat het jammer wezen zou je nu in den
steek te laten. Ik was er zoo gerust op! En nu blyft jou hulp uit, en de myne ook!
Hoe ik hier zit, is niet te beschryven. Gelukkig dat ik R. vandaag niet spreek. Ik zou
vreezen iets te bederven uit woede. De stoornis dat nu het geld niet komt, dat ik
sedert 4 dagen wachtte, is my vreesselyk. Ik heb daarover vandaag al wat moeten
verdragen! Ik kan niet weg, en ik kan niet blyven, en de menschen waarmeê ik te
doen heb, gaan boven je begrip van gemeenheid. Had R. my niet zoo uitdrukkelyk
hulp toegezegd, dan zou ik andere maatregelen hebben kunnen nemen. 't Is me
een raadsel. Reeds gister heb ik hem geschreven, uit ongerustheid dat er een brief
weg was. Daarop kryg ik eerst morgen antwoord, en ik heb 't absolut vandaag
noodig. Juist omdat de hoofdzaak zoo goed staat, zyn me die byzaken zoo bitter.
Ik heb myn gedachten noodig voor andere dingen.

[31 december 1867
Van den Rijn (LXXXVII)]
31 december 1867
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant no.
308.
J.V. von Schweitzer: de juiste naam is Johann Baptist von Schweitzer.

Van den Rijn, 28 december.
den

Den 19 heeft de badensche Tweede Kamer hare beraadslagingen over de nieuwe
schoolwet gesloten. De schoolpligtigheid wordt daarin gehandhaafd, even als het
beginsel, dat elk kind moet onderwezen worden in eene tot de godsdienstige
belijdenis der ouders behoorende school. Het voorstel van den Vertegenwoordiger
Moll,
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die den vader het regt wilde toekennen, zijn kind de school eener andere kerkelijke
gezindte te doen bezoeken, is verworpen. De confessionele scholen zullen echter,
met goedvinden der gemeenten, in gemengde scholen kunnen veranderd worden.
In de wijze van toezigt over de scholen is weinig verandering gebragt. Alleen zullen,
in steden van meer dan 3000 zielen, de voorzitters der schoolcommissie niet door
de Regering, maar door de commissie zelve worden benoemd. De vraag, of
onderwijzeressen zullen worden aangesteld, is ontkennend beantwoord, voornamelijk
om redenen van confessionelen aard. De rigting, die in het godsdienstig onderwijs
gevolgd moet worden, zal door de hoogere kerkbesturen worden vastgesteld; de
tijdsverdeeling is den onderwijzer en den geestelijke opgedragen; gymnastische
oefeningen zijn voorgeschreven; het inkomen der onderwijzers is, in verhouding tot
het zielental der gemeenten, bepaald op 350 tot 450 fl.; even zoo is het schoolgeld
(⅙ tot 4 fl.) afhankelijk verklaard van de uitgebreidheid der gemeenten. Bovendien
is besloten, aan de weduwen eene kleine verhooging van pensioen toetekennen,
waarvoor uit 's lands kas een subsidie van 20,000 fl. zou worden verstrekt.
- Men berigt uit Frankfort: ‘Door den president-minister is op de klagten van den
handelstand over het beperken van de postdienst op zon- en feestdagen geantwoord,
dat, bij buitengewoon levendig postverkeer, de dienst-uren zouden worden
vermeerderd. De gelegenheid daartoe heeft zich weldra voorgedaan. Wegens de
buitengewone drukte, die bij het naderen der Kersdagen te voorzien was, is het
sten

postkantoor op zondag den 22
niet alleen geopend gebleven, maar zijn ook de
gewone bestellingen gedaan. - Volgens besluit van de post-administratie, zullen, te
o

beginnen met 1 Januarij 1868, te Frankfort postwissels in thaler-berekening
aangenomen en uitbetaald worden; terwijl het aan den betrokkene wordt overgelaten,
zijne in guldens berekende postwissels in die munt, of wel in thalers, te ontvangen.
- Men leest in de Coblenzer-Zeitung: ‘Een telegram uit Rome brengt ons het
sten

heugelijk berigt, dat de deken Krementz den 20
dezer door den Paus
gepreconiseerd is als bisschop van Ermeland.’
- De studenten van de philosofische en de theologische faculteiten te Paderborn
hebben besloten, een adres te rigten aan de studenten der Munstersche
hoogeschool, waarin o.a. het volgende voorkomt:

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

595
‘Medestrijders! Laat ons aan de wereld toonen, dat wij in den kamp voor onze heilige
Kerk even moedig pal staan als onze groote Christelijke voorouders. Met den mond
en met de pen willen wij de geestdrift voor onzen H. Vader verspreiden door het
geheele land, tot in de nederigste dagloonerswoning. Wij wenschen vurig, dat in de
tegenwoordige wereld-crisis onze geestelijke herders, door toespraak in woord en
schrift, het volk mogen doen ontvlammen in geestdrift voor de vrijheid en de
onafhankelijkheid van den Paus; ja, dat al de katholieken in Duitschland en Frankrijk,
door vergaderingen en adressen, aan Koningen en Keizers getuigenis geven van
hunne begeerte om iets te verrigten voor den H. Vader; en dat zij, indien de magtigen
der aarde hun oor sloten voor de stem der geregtigheid, middelen beramen, ten
einde aan hunne billijke wenschen een goed gevolg te verzekeren’. Het geheele
studenten-corps is toegetreden tot de Michaelis-vereeniging, en de meeste
jongelieden hebben zich aangesloten aan de Zouaven-vereeniging der Munstersche
hoogeschool, welker zinspreuk is: ‘Met God voor Paus, Koning en Kerk’.
r

- Volgens de Elberfelder-Zeitung, is de zaak van d J.V. von Schweitzer nu in de
tweede instantie behandeld. De beklaagde was, gelijk men weet, veroordeeld tot
eene gevangenisstraf van drie maanden. Op de vraag van den voorzitter erkende
hij, meermalen wegens drukpers-delicten, als anderzins, veroordeeld geweest te
zijn. Ditmaal was hij beschuldigd, in een vlugschrift, hetwelk in Januarij dezes jaars
verschenen is, de arbeiders in het kiesdistrict Elberfeld-Barmen te hebben
aangespoord tot verzet tegen § 100 van het Wetboek van Strafregt. De strijd, dien
de sociaal-democratische partij het eerst moet voeren (aldus luidden o.a. zijne
woorden), is de strijd tegen de geld-aristocratie, dat is: tegen hen, die door de
bestaande maatschappelijke inrigtingen de vruchten genieten van uwen arbeid;
terwijl gij, in weerwil uwer inspanning, uw leven in kommer voortsleept.’ Op eene
andere plaats zeide hij, dat vele ‘broodheeren’, vooral van de liberale partij, die de
vrijheid op de tong hebben, het plan koesterden, de werklieden te berooven van
hun kiesregt; de namen dezer mannen zouden door den druk worden bekend
r

gemaakt, ‘en (voegde d Schweitzer daarbij) vergeet hen dan niet!’ - De beklaagde
uitte in den aanhef zijner verdediging de vrees, dat de regters bevooroordeeld
zouden zijn, daar zij, op de plaats zelve, getuigen
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waren geweest van de hartstogtelijkheid der verkiezingen. Hij verzocht hen, indien
zoodanig vooroordeel mogt bestaan, het te overwinnen. ‘De juistheid van het in mijn
vlugschrift uitgedrukt beweren (zeide hij), dat de werklieden, ondanks de grootste
inspanning, gebrek lijden, zal wel niemand ontkennen. Inderdaad sprak ik eene
bedreiging uit, toen ik zeide, voornemens te zijn, de namen der bedoelde lieden
door den druk bekend te zullen maken, en even zoo toen ik de arbeiders uitnoodigde,
die namen niet te vergeten. Maar, zijn dan alle bedreigingen ongeoorloofd? Zonder
tegen de wet te handelen, kan men zekeren personen groote onaangenaamheden
berokkenen, en gij hebt geene reden om aantenemen, dat ik de arbeiders tot
onwettige handelingen opruide; tot wettige en geoorloofde onaangenaamheden
mag ik, en mag ieder, aansporen, zonder dat de wet zich daarmede te bemoeijen
heeft. Ik ben mij bewust, de openbare zaak steeds met ernst, kalmte en waardigheid
te hebben behandeld, en met het oog op de tegen mij uitgesproken straf vraag ik:
Zou dit vonnis inderdaad regtvaardig zijn?’ Het hof veroordeelde den beklaagde tot
drie weken gevangenisstraf.
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Het voorjaar van 1868
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De eerste weken van januari waren spannender en verwarrender dan ooit. Terwijl
Multatuli zichzelf onmisbaar achtte om de haagse augiasstal te reinigen, zat hij in
Keulen klem. Het gratiebesluit liet lang op zich wachten, langer dan zijn ongeduld
verdraaglijk vond. En áls het kwam en áls hij naar Den Haag moest, zou er geen
geld zijn voor de reis. Er waren brieven verdwenen, er waren brieven geopend, áan
hem en ván hem, hij voelde zich door ongrijpbare vijanden tegengewerkt en
bespioneerd. Maar al verminderde dit zijn zekerheden, het vermeerderde zijn
zelfgevoel.
Op 11 januari tekende Willem III op voorstel van de pas benoemde minister van
Justitie Wintgens het besluit van gratie, tegen alle rechterlijke adviezen in. Multatuli
mocht weer gaan en staan waar hij wou. Maar het gestolen bedrag van tweehonderd
gulden, door Rochussen verstuurd in een niet aangetekende brief, had hun
verhouding verkoeld. Zolang die zaak niet was opgehelderd, kon Multatuli niet
onbevangen met hem omgaan. Hij wilde niet eigener beweging in Den Haag komen,
hij moest een geroepene zijn, de ultieme redder in de nood. Maar de gunstige tijd
verliep, aan de verkiezingsstrijd nam hij geen deel, en de uitslag op 22 januari
betekende geen machtsverschuiving in de Tweede Kamer, integendeel. De politieke
basis van het min of meer conservatieve kabinet was zwakker dan ooit.
Terwijl Multatuli te Keulen met toenemende argwaan wachtte wat men in Den
Haag met hem voorhad, kwam in Edinburg de engelse Max Havelaarvertaling van
de pers. Al van midden februari af zijn er opmerkelijke besprekingen, waarvan
Multatuli zich met recht afvroeg of ze zijn positie tegenover dit kabinet zouden
versterken of verzwakken. Intussen was er ook een begin gemaakt met de publikatie
van de Max Havelaar in het Frans. Een vertaling in het Duits leek eveneens mogelijk;
daaraan werd door Mimi met inspanning van al haar krachten gewerkt.
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Ook de maand februari verging in machteloos wachten, de hooggespannen hoop
op herstel van functie en inkomen verslapte, de argwaan nam toe. Pas op 3 maart,
de dag na zijn 48ste verjaardag, was Multatuli in Den Haag. Rochussen, klagende
over te weinig invloed, toonde zich van zijn beminlijkste kant, en Multatuli was te
argeloos om echte welwillendheid te onderscheiden van sluwe diplomatie. Wat er
op velerlei niveau werd besproken, is onachterhaalbaar; wat er aan schriftelijke
stukken werd vernietigd, eveneens; er is echter genoeg bewaard om met zekerheid
te weten dat Rochussen en zijn kongsi zich van Multatuli's hulp voor het wankele
kabinet iets ánders hebben voorgesteld dan hijzelf. Maar al kan men menen dat
Multatuli - zoals hij trouwens zelf wel wist - te weinig mensenkennis had om de
diepste bedoelingen van Rochussen, Van Zuylen van Nijevelt en vooral Hasselman
te doorzien, hij bleef zichzelf door te volharden in zijn eerste eis: officiële erkenning
van Havelaars gelijk, blijkende uit openlijk herstel. Er is in dit opzicht geen enkel
verschil tussen zijn houding nu en die van december 1859, toen het ging om het al
dan niet publiceren van de Max Havelaar. Zo lang men geen eind maakte aan het
mishandelen van de Javaan, onder welk stelsel dan ook, zo lang was hij niet tot
medewerking bereid. Toen het hem allengs duidelijk werd, hoe sterk de weerstanden
in het kabinet wel waren, zette hij minister Hasselman heftiger onder druk. Hij wist
niet dat deze op 12 maart de koning het hachelijke besluit inzake Huets overtocht
naar Indië had laten ondertekenen; en ook Huet lichtte hem niet in. Multatuli's brieven
doen aan als een laatste pathetische poging in een reeds verloren zaak. Het is de
vraag of Hasselman ze ooit in het kabinet heeft besproken: ze bevinden zich niet
in het Rijksarchief, maar veel minder officieel in de U.B. te Leiden.
Na al eerder van plan te zijn geweest uit Den Haag te vertrekken, ging Multatuli
tenslotte op 14 of 15 april naar Keulen terug: de droom van politieke grootheid was
voorbij. Ook voor de ministers: op 28 april verwierp de Kamer de begroting van
Buitenlandse Zaken. De kabinetscrisis begon.
Hoe Multatuli op dát feit heeft gereageerd, kan men enkel vermoeden; uit de
maanden mei en juni zijn er vrijwel geen andere gegevens bewaard dan de met vlijt
hervatte reeks Van den Rijn. En Huet had Holland verlaten. Voorgoed.G.S.

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

601

Brieven en dokumenten
[1 januari 1868
De Revue moderne publiceert Max Havelaar]
1 januari 1868
De Revue moderne, Dixième année, Tome quarante-quatrième, publiceert op
blz. 132-147 het vierde hoofdstuk van de Max Havelaar. (Bibliothèque Nationale,
Paris; fotokopie M.M.)
Voor de eerste drie hoofdstukken zie 1 november 1867.
Op blz. 147: (Traduit du hollandais par A.J. Nieuwenhuis.)
Daaronder: (La suite au prochain numéro.)
Dit vervolg is echter nooit verschenen. De Revue moderne is in het begin van
1868 overgegaan in andere handen en dit betekende ook een duidelijke wijziging
in z'n redaktioneel beleid.

[3 januari 1868
Brief van Multatuli aan Huet]
3 januari 1868
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Twee dubbele velletjes postpapier, tot
en met blz. 6 beschreven, en als vouwbrief verzonden. (M.M.) Op blz. 8 het adres:
Monsieur C. Busken Huet Bloemendaal Harlem Holland.
Op blz. 7 een aantekening in inkt van Huet: Expédié de Harlem jeudi soir billet
vingt-cinq.
R.: Rochussen.
allêcheert: verleidt, verlokt; fr. allécher.
uit Maastricht: van Multatuli's vriend uit Indië J.J.A. de Chateleux.
Keulen 3 January 1868
S avends
Waarde Heer Huet, Ik schreef u oudejaarsavend, om u te verzoeken my de f 25.
van ½ January voorteschieten, en bekwam geen antwoord. Er is een brief van R.
met f200., verzonden 27 Dec weggeraakt. Myn toestand is daardoor vreesselyk. Ik
gis dat ook de gevraagde f25. van U, weg zyn. Gy zoudt toch geantwoord hebben!
In myn nood over 't uitblyven van de van R. verwachte gelden schreef ik tevens aan
v. Helden. Geen antwoord!

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

602
En een heden ontv. brief uit Holland is aan den kant met een nagel opengemaakt,
en bovendien gescheurd door couvert en één laag papier heen; het opgekrabte △
is blijkbaar opgeligt om er in te zien. Daarin nu was geen geld. Van R. heb ik een
infamen brief over die zaak. 't Scheelt eigenlyk niet veel, of hy zegt dat &c. Dàt zegt
hy natuurlyk níet, maar zyn toon is zoo. Begryp nu myn toestand. En myn arme
vrouw had zoo'n hoop! En ik zelf ook.
n

Ik heb werk gehad 'snachts een dak te vinden. Den 1 January heb ik door die
zaak ¾ van den tyd op straat moeten doorbrengen. Ik had namelyk het verwachtte
geld hoognoodig. De afspraak met myn hospes en hospita was gemaakt, myn kamer
opgezegd, en zooals zy zeiden: verhuurd. Per gratie ben ik er nog. Dàt zyn de
gevolgen van R. 's slordigheid. Wat ik geleden heb is vreesselyk, en nog. Ik heb
een kleinigheid geld weten te bekomen, om een paar dagen te rekken. Ik verwachtte
dat R., inziende dat ik 't niet helpen kon - och! - Doe my in Godsnaam weten, of en
wanneer ge my antwoorddet? en op welk postkantoor (Haarl. of Bloemendaal.) Ik
heb die opgaven noodig, om door de coincidentie met den opengekrabden brief en
't wegblyven van v. Helden's antwoord te berekenen, of 't op één waggon, dat is
door denzelfden alternerenden ambtenaar gedaan is. Die zamenloop kon licht geven.
Ik ben er kapot van! Dàt aan myne vrouw te schryven is byna moord. Ze rekende
de uren uit!
Als ge myn vriend zyt, moogt ge R. niet vriendelyk toespreken of schryven, vóór
hy zyn ellendigen brief van gister (later meer daarover) terugtrekt, of bekent dat hy
in knorrigheid zich vergistte in toon. 't Is infaam.
Hartelyk gegroet
t.a.v.
Douwes Dekker
Is het U mogelyk, te weten te komen of een brief van Haarl. of Bloemed. behandeld
wordt op een Haagschen waggon. Aan de post kan men u dat zeggen. Begryp in
godsnaam 't belang dezer zaak om den toon van R.! Het zou meer dan duizenden
waard zyn, op het spoor te komen; eerst verdacht ik den besteller hier, maar dat
openkrabben moet binnenskamers geschied zyn, en dan ligt de verdenking na, dat
het geschied is door den dief die onder myn adres op 27 Dec. f200 vond. Dat
allêcheert.
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Ik combineer nu:
1) den brief van R. verzonden uit den Haag 27 Dec, met f200.2) 't uitblyven van Uw antwoord, op myn brief van 31.
3) Im Im op myn brief aan van Helden van den 30n. Ook hem namelyk, schreef ik,
my te helpen daar ik van R. niets hoorde, en verlegen zat, wyl ik er op gerekend
had.
4) Dat openkrabben van een brief uit den Haag (zonder geld, en niet van R) dien
ik heden ontving.
5) Het GOED ontvangen van 100 franc, die ik uit Maastricht kreeg. (dus geen
Hollandsche route!.
Ik schryf zoo omslagtig, om U te bewegen tot juiste en spoedige opgave. Ik heb er
't hoogste belang by, dat die zaak ontdekt wordt. Wat ik er onder lyd, is niet te
beschryven. En R!'s toon is infaam! later zal ik 't u precies vertellen. 't Is om te
schreien, zooals me die zaak aantast!
Ik wist oudejaarsdag niet, waar ik den volgenden dag slapen zou, en weet niet,
of ik U toen 't adres hôtel St Paul opgaf. Zonder te weten of ik daar logeren zou,
o

heb ik dat adres aan de post gegeven, wyl ik hier 1 January smorgens vroeg uit
moest. Ofschoon ik nu dank zy de 100 fr. van Maastricht, weer voor hoog geld, by
den dag myn kamer terug heb, blyft nu voorloopig 't adres voor brieven: St Paul,
doch een telegram moet Breitestrasse 123. geadresseerd worden.
Zoudt ge my willen telegraferen, of, waar, en op welk uur ge my geld gezonden
hebt, en hoeveel? Ik vraag dit ook aan V. Helden. Door de Combinatie, zou ik
misschien licht krygen, en R. op z'n plaats kunnen zetten. Myn toestand is ellendig
door die gemeene historie.
Ik antwoord R. niet terstond. Hy ontvangt morgen ochtend de bewyzen van myn
rechercheren by post en policie. Schryft hy daarop niet uit zich zelf anders, dan
MOET ik hem ruw antwoorden. Ik wil nog hopen dat hy erkent door knorrigheid,
onregtvaardig geweest te zyn. En let wel, èn de fr 100 die ik van Maastricht vroeg,
èn de van van Helden gevraagde hulp, waren in 't idee dat ik ze binnen 2 dagen
zou kunnen teruggeven! Ik dacht dat R, inziende dat het toch myne schuld niet was,
het verlies dragen zou. Hy geeft me nagenoeg te kennen, dat hy niet meer met me
te doen wil hebben. Ogod hoe vreesselyk En myn vrouw wachtte op hulp! Ik heb den moed niet haar te schryven -
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Is 't geen fataliteit!
Antwoord me toch in sHemels naam.

[3 januari 1868
Besluit tot Kamerontbinding]
3 januari 1868
Koninklijk Besluit tot ontbinding van de Tweede Kamer. De verkiezingen worden
bepaald op 22 januari, de herstemmingen op 4 februari.

[4 januari 1868
Wintgens minister van Justitie]
4 januari 1868
Mr. W. Wintgens wordt benoemd tot minister van Justitie.

[7 januari 1868
Rappel van de Minister van Justitie]
7 januari 1868
Rappel van de minister van Justitie aan de Procureur-Generaal van Noord-Holland.
Minuut. (Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage; fotokopie M.M.) In de marge de
aantekening: Spoed. nog heden.
e

3 afd: 7 Jan 1868 N 153
l

Proc. Gen N. holland
o

Bij kantbeschikking van den 19 Dec. Jl. n . 19 had ik de eer aan UWelEdG. ten
fine van advies te doen toekomen een req. om gratie van Douwe Dekkers.
Daar het mij aangenaam zou zijn het advies van het betrokken regterlijk Collegie
opzigtelijk dit verzoek eenigzins spoedig te ontvangen, zoo neem ik de vrijheid uwe
tusschenkomst daartoe in te roepen.
De Min v J.
(paraaf)

[8 januari 1868
Brief van Multatuli aan Huet]
8 januari 1868
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Drie dubbele velletjes postpapier, op
blz. 1-3 en 5-11 beschreven, en als vouwbrief verzonden. (M.M.)
Op blz. 12 het adres, deels in gotisch schrift: Herrn C.B. Huet bloemendaal bei
Haarlem, en voorts in potlood: heden middag te laat voor den trein. gaat nu met
copy voor de courant 1e trein 9 January Schryf my SVP of ik dit meer kan doen?
de dief zal op uw naam letten. gy hebt immers myn brief van gister? Waarby ik t
adres Bergrath Hochstrasse, 2, opgaf?
(zonder DD.)
t Is vermoeiend!
Het eerste dubbele velletje was aanvankelijk bestemd voor een andere brief
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blijkens de woorden op de overgeslagen blz. 4: Köln 8 Januar 1868 Verehrter Herr
Postdirektor.
Locomotief: een blad in Semarang dat dank zij een stijgend aantal abonnees kans
had op frequenter verschijning.
Keulen 8 January 68. Spoor 1¾
Waarde Heer Huet, Ik ontvang uwen brief van 6 January (savends gesloten) en
zie dat de f25 weg zyn. Jammer dat ge my niet hebt getelegrafeerd. Den 4n had ik
beter dan nu kunnen nasporen of er in St Paul een brief van Haarlem was afgegeven.
Dit geeft nu een breuk in myn combinatie om den dief der f 200 te ontdekken.
Misschien ook zult ge uit bestwil na myn brief van gister (adres redactie) by de
post geïnformeerd hebben, en dat is jammer. Ik heb verzuimd u te schryven dat niet
te doen, wyl het myn plan ter ontdekking misschien bederft. Ik hoop echter dat de
post wel more majorum er weinig notitie van zal genomen hebben Haarlemmer Ct van Dingsdag 7 January heb ik heden Woensdag middag 1 uur
nog niet. Hy had gelyk met uw brief uit Haarlem moeten gaan. Nu dat 's byzaak.
r

Myn toestand is om te vertwyfelen. P gratie zit ik. Binnen weinig dagen moet myn
goedje twee koffers met papieren en boeken en een schryftafel op de markt verkocht
voor stadsbelasting. En myn kamer zal ik moeten verlaten. R. gedraagt zich infaam.
Nog heb ik hem myne meening niet gezegd maar op den duur kan ik 't niet
inhouden. Ik had tydens de onderhandelingen met hem alles afgewezen en verzuimd.
Lezingen te Gent, te Antw:, myn drama, het aanbod Locomotief (door Noman) die
me zeide ‘dat ikzelf maar de voorwaarde te bepalen had.’
Kortom ik rekende op zyn hulp. In z'n laatsten br. vóór de verlorene zei hy: ‘ik
leen het U, ge zult het hoop ik kunnen teruggeven van uw overvloed.’
En ogod dat schreef ik zoo bly aan myn vrouw! Ik heb nog niet den moed gehad
haar de zaak medetedeelen. t Is in haar toestand als een moord.Ik heb geen abonnement op de Kolnische kunnen nemen, zoo dat ik niet weet
vanwaar ik myn bulletintje zal halen. Ik zal proberen in een koffiehuis, doch ook
daartoe zal ik eerst een thaler moeten leenen in den winkel waar ik anders sigaren
koop (t adres Bergrath) Ik zie er tegen op en weet niet wanneer ik 't zal weergeven.
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Gy zyt volk. verantwoord met de verzending. Ik zelf kon niet anders bedoelen dan
op de gewone wyze die altyd goed ging. Ik had het ook gedaan. En let wel, myn
verzoek was op de post gedaan, vóór ik 't stelen van de f200 wist. Dat hoorde ik
eerst tegen 11 uur savends oudejaar. Ik kan u daarin nog niet geschr. hebben dat
de f 200 weg was; alleen dat ik in ongerustheid wachtte. Anders had ik misschien
nog gezegd te recomm. daar de dief op myn adres attent was. En nà 't ontv. van
het berigt der verzending van de f200, heb ik (vruchtloos) snachts by de policie
rondgeloopen, en verzuimd U te waarschuwen Ik weet letterlyk geen raad. (v. Helden heeft me eerst met angst laten wachten,
later geschr dat hy geen geld had)
t

Jammer dat ge niet getel. hebt! Ik ben niet zeker van dien Oberkellner in S Paul.
Nu verdeelt zich t vermoeden Ik heb een plan beraamd om den dief te ontdekken, en ik zou 't vinden als ik loisir
had en my bewegen kon. Maar in myn toestand kan ik niets regelen. Ik ben niet
zeker van één dag.
Ik sta er op U te zeggen dat Uwe wyze van verzending, na onze ongestoorde
correspond. van zooveel maanden, volkomen in den regel is. Ik zou 't ook gedaan
hebben. Maar R? en: 200 fl.?
Is 't niet infaam dat hy my die schade laat dragen? Of liever de déceptie en al de
akeligheid die er uit voortvloeit? Hy biedt me f 25 aan!!! Ik heb daarop niet
geantwoord. Tegenover al de menschen die ik tegen Ulto Decr bestelde, want alles
was er op geregeld, hier en elders, sta ik als een leugenaar. Begryp goed dat ieder
dien ik verzeker dat er geld weg is antwoordt: ‘Ongerekommandeerd?... welnu, dat
moet de afzender dragen! En hoe dan uitteleggen hoe die verhouding is!
t

Ik weet waarachtig geen raad. Ik loop van huis naar S Paul, van daar naar de
post, en voel dat men my aanziet als niet regt wys.
En 't heeft er iets van. 't hoofd loopt me om Had ik de f 25. van U op z'n tyd gehad, ware ik in 't geheim naar Maastricht gereisd
om daar iemand te spreken om bystand. Daartoe had ik de heele historie lang en
breed moeten uitleggen. Nu echter, al kreeg ik f25 kan ik niet meer. Als ik nu geld
ontv. moet ik 't gebruiken voor die belasting, en de betaling van de by den dag voor
1½ geld geprolongeerde kamerhuur.
Het is te hopen dat ik my nog staande houd tot de dief, door een
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zekeren door my uitgedachten maatregel ontdekt wordt. Maar ik twyfel, want het is
een zaak van 2 of 3 weken misschien, en ik ben geen dag zeker van myn existentie.
Het volk waar ik woon, de vrouw althans die geheel baas is, is onbeschryfelyk
slecht. Ik heb nooit zoo'n schepsel gezien. Indien de f200 hier aan huis ware
afgegeven had zy ze gestolen. Ze zou wel erger doen. Maar juist omdat de besteller
haar als gemeen kende, gaf hy nooit iets af dan aan myzelf. Ik betaalde hem voor
t

't bovenbrengen - Was ik nu maar zeker van die Kellner in S Paul. Dan was de
diefstal van uwe zending me in zekeren zin welkom (in verband met andere indices
t

die ik provoceer) maar daar 't nu telaat is om de ontvangen br. in S Paul nategaan,
kunnen me uw f25, zelfs als bykomend indice voor den postbeambten niet dienen!
Indien ik U alle fataliteiten beschreef die my door dien diefstal van de f200
overvielen, zoudt ge misselyk worden. In een boek zou men 't niet gelooven. En
myn arme beste vrouw! Zy wacht nog op uitkomst! En ze kan niet meer verdragen.
r

Myn wenk om aan den h P. te doen weten ‘dat het nu om korten tyd te doen was’
is nu ook een leugen geworden Indien ik eenmaal by U kwam, en ik was niet vermoeid zou ik U misschien eens
uitleggen wat my die zaak kost! Het is onmogelyk dat ge 't zelfs uit de verte gissen
kunt.
Dat ik op straat sta is waar, dat ik binnen 4 of 3 dagen myn schryftafel en papieren
verlies, is waar, dat ik geen eten heb is waar - Maar dat is nog t ergste niet.Toch heb ik denkende aan uw kostelyk woord: ‘hy weet wat hy doet’ nog geen
lucht gegeven aan myn gevoel tegen R. Nog heb ik hem beleefd geschreven hoe
ik door die zaak in den brand zit - of slechts een deel van myn nood, want alles te
beschryven is onmogelyk Ge schryft iets als: ‘je bent prikkelbaar’ (ook een gewoon mensch zou &c) Welnu,
ik verklaar U dat ik niet geloof dat iemand wie 't ook zy, prikkelbaar of niet, bedaard
r

of niet, zou hebben kunnen ondergaan wat ik leed sedert 28, 29, 30 Dec , zonder
't verstand te verliezen. Ik ben arm tot het uiterste, word uitgescholden, heb geen
rustige plaats, geen kamer die ik sluiten kan, ik durf niet te schryven en gooi met
angst myn br. op de post (Ook myn br. worden geopend. (Dus is de dief een Holl.,
die de relatien heeft leeren kennen) Myn schoenen zyn doorgeloopen
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Maar gezond ben ik. Zeker zal ik in elkaer zakken als die crisis over is.
Ik gis dat ge trachten zult - geheel onverpligt - my weer geld te zenden. Ik mag
niet zeggen doe het niet! Ik moet tyd winnen om R te veranderen, en daarom moet
ik myn leven rekken. Gy zyt niet ryk en ik ben U al f 35. schuldig, buiten veel onkosten
die ge voor my maaktet. Bedenk dus dat ik op 't oogenblik geen kans zie 't
weertegeven. Voor 14 dagen had ik duizenden durven te leen vragen! letterlyk
duizenden, want ik had uitzigt op rappel van wachtgeld over 12 jaar!
R is ook boos ‘omdat men hem niet consulteert’. Nu, ook dat ware niets geweest,
als ik maar in den Haag had kunnen komen.
Dat ik my wendde tot den Kon. om gratie van die gevangenisstr. was op zyn
instigatie. Ik zou 't nooit gedaan hebben. Hyzelf zond me 't zegeltje daartoe! En ik
antw: ‘O, als 't in 't belang der zaak is, doe ik alles!’ En nu hoor ik er niets van, na
vele weken!
Ook daarin dus heb ik me gecompromitteerd voor niets, want ik wou juist in de
gevangenis, en dat ik my nog niet aanmeldde tot het onderg. der straf, had heel
andere redenen dan den wil om die te ontduiken. Dat is myn aard niet. Ik zou mezelf
arrest geven als ik schuld heb.
Ik heb R. geschreven in antw op zyn brief ‘dat hy my een wisseltje van f25. zenden
r

zal’, dat ik nu, na al myn getob en onkosten aan de in Dec als noodig opgegeven
f200 niet genoeg heb. Dit is de zuivere waarheid. Maar afgescheiden van 't
geldverlies, denkt de man er niet aan wat ik door die zaak geleden heb? Dat is met
geen schatten te betalen.
Ongaarne doe ik dezen direct aan U op de post, maar ik weet niet of 't U bevalt
dat ik voor de 2e maal aan de Redactie adresseer. Frankeren kan ik niet. Ik moet
het wagen. Komt hy in handen van den man die de f 200 en f 25 heeft, dan wete
hy wat hy gedaan heeft! En voor een deel nog maar, want waarlyk het ergste moet
ik nog smoren
Al wat ik U schreef zou my eene kleinigheid zyn, indien ik niet gebukt ging onder
een bezwaar dat gy niet weet.Hoe gy zeggen kunt: ‘het zal wel ontdekt worden’ begryp ik niet. Ik zal 't vinden,
als ik een 14 dagen loisir heb, maar op buitengewoone wys, en omdat ik 't vinden
wil (onder de gest. voorwaarde) Maar overigens komen zulke dingen niet uit.
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Wordt nu deze brief geopend, dan is de dief gewaarschuwd en myn plan ligt te
water. Maar dat moet ik wagen. 't Is om te stikken.
Heb ik U al geschreven dat een brief aan my zoo ja.
Ik combineer datums. Een brief van my naar den Haag was ook geopend volgens
berigt van den ontvanger. Deze is gecacheteerd met een M.
Hartelyk gegroet
DD
adres eens vooral (behalve de courant): Bergrath (zonder DD)
R is boos op de minn. ‘Als ze U willen benuttigen, schryft hy, laten ze u dan steunen
uit geh. fondsen.’ Bespottelyk, en valsch. Hy weet zeer goed dat ik alleen door zyn
interm. met de minn. iets uittestaan had. en ook dat myn conditie was dat men de
regten van den Javaan beschermde. ‘Dan alleen wil ik steunen, schreef ik. ‘Men
moet van myn lans een vlaggestok maken.’ Kunt ge nog nazien, of de brief waarin ik U Bergrath opgaf, ongeopend was? Is het u onaangenaam dat ik te Haarlem adresseer? Och dat Bloemendaal doet
zooveel tyd te loor gaan! Ik was onlangs zoo innig bly dat ik eindelyk U eens wat te schryven had over Uw
belangen. Ik nam 't zoo ter harte. En nou weer 't oude, myn verdriet. Het bezwaart
me u zoo veel last te veroorzaken.
Laat SVP. de adressen aan Bergrath door een andere hand schryven en rigt uw
adres iets anders in, bijv. ‘Cologne (Prusse)’ onderaan of laat ‘(Prusse)’ weg.
Bedenk dat de dief attent is. Hy moet myn toestand zooveel mogelyk verzwaren
t

en de corr. belemmeren. Dat hy attent is, blykt uit de f 25.! tenzy die in S Paul
gestolen is.
Onderzoek niet. Dat doe ik. Maar als deze geopend wordt, is 't mis. Want al noem
ik myn plan niet, men gist het.

[8 januari 1868
Van den Rijn (I)]
8 januari 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
7.

Van den Rijn, 6 Januarij.
De beschouwingen der duitsche bladen bij het begin van den nieuwen tijdkring zijn
zeer onderscheiden. Zoo haalt o.a. de Kölnische-
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Zeitung een stuk aan van den Schwäbischen-Merkur, waarin gezegd wordt: ‘Laat
ons Duitschers zijn! Hessen, Zwaben, Beijeren, Franken! laat ons toch niet meer
willen zijn dan de dertig millioen Duitschers van het Noordduitsch-Verbond! Maar...
wij willen ook niet tevreden wezen met minder dan dat Verbond, en hebben
aanspraak op gelijkheid in rigting voor Zuid en Noord. Indien wij dat doel bereiken,
of althans met onwrikbare getrouwheid daarnaar streven, zullen onze vijanden ook
in 1868 niet wagen hetgeen zij in 1867 niet durfden: de vrede van Duitschland
verstoren.’ In de Liberale-Correspondenz daarentegen wordt gezegd: ‘Onze welvaart
heeft door den oorlog geleden; dit is voor geene tegenspraak vatbaar, en als een
gevolg daarvan is het belastingvermogen gedaald. Het is gedaald in alle deelen des
lands, ook daar, waar de nood zich niet in zijne verschrikkelijkste gedaante vertoont;
want ofschoon bijv. de bevolking van Berlijn in de laatste drie jaren met 70,000
zielen is aangegroeid, is thans de opbrengst der belasting op geslagt en gemaal in
die stad geringer dan vóór den oorlog. Welk een treurigen indruk brengt het feit
teweeg, dat zevenmaal honderd duizend mensen minder brood en vleesch koopen
dan voorheen zes honderd vijftig duizend verbruikten? Indien het belastingvermogen
van Berlijn aldus gezonken is, hoe zal het dan niet gedaald zijn in het ongelukkige
Oost-Pruissen, waar hongersnood heerscht! Jaren moeten voorbijgaan, voordat die
streken zich weder zullen kunnen opheffen. En legt de Regering zich nu toe op
bezuiniging? Integendeel; zij vordert hooger en hooger belastingen, en bezwaart
zelfs de toekomst door het sluiten van leeningen; zoodat naauwelijks aan de
mogelijkheid eener vermindering van belastingen te denken valt.’
Voor zoo ver Oost-Pruissen betreft, schijnen deze klagten niet overdreven te zijn.
De berigten omtrent den nood in de omstreken van Gumbinnen worden
hartverscheurend genoemd. Aan het gebrek paart zich thans in de provincie Pruissen
sten
eene felle koude. In de genoemde stad teekende de thermometer den 31
December 21 graden. - Ook in West-Pruissen bepaaldelijk op de zoogenaamde
Tucheler-heide, vreest men voor hongersnood en voor den honger-typhus. De oogst
der aardappelen, welke in die streek het voorname voedsel der bevolking uitmaken,
is voor meer dan de helft mislukt.
- Uit Stuttgart wordt gemeld, dat de heer Varnbühler een wenk zou
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ontvangen hebben uit Berlijn, dat de wurtembergsche legerwet, welke spoedig in
behandeling moet komen, beschouwd zal worden als de grondslag van het
alliantie-tractaat, en de pruissische Regering, indien die wet door de wurtembergsche
Kamers niet werd aangenomen, hare verwerping zou beschouwen als een blijk, dat
het der wurtembergsche Regering geen ernst geweest is met het sluiten van bedoeld
tractaat. Men verzekert, dat de heer Varnbühler dien wenk ter harte heeft genomen,
en de onlangs nog wankelende positie van den pruissischgezinden minister van
Oorlog te Stuttgart thans verzekerd is. Ook zou de minister-president beloofd hebben,
al zijne krachten te zullen inspannen, om de nieuwe wet op de legerorganisatie door
de Kamers te doen aannemen.

[8 januari 1868
Advies van de Rechtbank te Amsterdam]
8 januari 1868
Advies inzake Multatuli's verzoek om gratie. Formulier, deels gedrukt; deels
geschreven. (Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
DE ARRONDISSEMENTS-REGTBANK

te Amsterdam, Derde Kamer;
Gezien het Request door den veroordeelde
Eduard Douwes Dekker
aan UWE MAJESTEIT ingediend;
Gelet op het hierbijgaand praeadvies van de Heer Officier van Justitie;
Overwegende, dat de requestrant bij verstek is veroordeeld, niet in verzet is
gekomen, en alzoo het te zijnen laste uitgesproken vonnis nog niet in kracht van
gewijsde is gegaan;
Heeft de eer te Adviseren dat het gedane request voor als nog behoort buiten
aanmerking te blijven.
n

Aldus geadviseerd den 8 Januarij 1868
rs

door de Heeren M C. Dronsberg
vice-President
Jhr. E.L. de Geer & B.H.M. Driessen Regters
J. van Eik Jzn.
Substituut-Griffier
Josua van Eik Jzn
sgr
C. Dronsberg
vP.
AAN ZIJNE MAJESTEIT DEN KONING.
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[9 januari 1868
Brief van Huet aan Multatuli]
* 9 januari 1868
Brief van Cd. Busken Huet aan Multatuli. Afschrift van Mimi. (M.M.)
Bloemendaal 9 Janij. 68
Waarde Heer en Vriend,
Nadat ik gisteren-avond op het kantoor (waar ik eigenlijk nooit tijd heb om rustig
iets voor mijzelven te verrigten) in haast eenige regels had opgesteld in antwoord
op uw brief van den 7den, ben ik, tehuis gekomen, door mijne vrouw opmerkzaam
gemaakt op de volgende consideratie:
De brief uit 's Hage met f 200 is verzonden 27 December.
De brief uit Haarlem met f 25 is verzonden 3 Januarij.
den

Ik zeg 3 Januarij: want een brief naar Keulen, die den 2
den

op de post gedaan wordt, vertrekt eerst den 3
de

Januarij te Haarlem

Januarij uit Amsterdam.

ste

Welnu, de 3 Januarij en de 27 December zijn beiden op een vrijdag gevallen,
zoodat, bij de regelmatigheid welke in de dienst der postbeambten op de spoorwegen
pleegt te heerschen, het waarschijnlijk is, dat dezelfde ambtenaar die op 27 dec.
belast geweest is met het sorteeren der voor den rijnspoorweg vervoerde en voor
Keulen bestemde brieven, daarmede ook belast zal zijn geweest op 3 Januarij.
Ik deel U deze opmerking mede, in de onderstelling dat gij èn mijn brief maandag,
den

den 6

sten

èn dien van gisteren den 8

behoorlijk ontvangen hebt. Is die onderstelling
den

den

juist, dan weet gij ook waarom ik uw brief van den 3 (vrijdags) die mij den 4 ,
des avonds laat, buiten in handen gekomen is, niet onmiddellijk heb kunnen
beantwoorden. Bloemendaal is Haarlem en Haarlem is Amsterdam niet. Men kan
van hier niet elk oogenblik brieven verzenden; en wanneer (gelijk toen het geval
was) een Zondag tusschenbeide komt, - of wanneer (gelijk na de ontvangst van uw
brief van 31 Dec. gebeurd is) ik eerst naar de stad moet om geld te wisselen, gaan
daarmede volle 24 uren verloren. Haarlem is voor het verzenden van brieven zoo
ongunstig gelegen dat een brief uit Bloemendaal naar Keulen, gelijk ik uit uwe
antwoorden herhaaldelijk heb bunnen opmaken, minstens een halven dag langer
onderweg blijft dan een brief uit Keulen naar Bloemendaal.

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

613
Ik ben het volkomen met u eens, dat het voor u van groot belang is, den roover op
het spoor te komen. Dit maal schrijft mijne vrouw het adres. Ontvang ons beider
vriendelijke groeten en geloof mij steeds
den Uwen
Cd Busken Huet.

[9 januari 1868
Rapport van de Procureur-generaal]
9 januari 1868
Rapport van de Procureur-Generaal aan de Minister van Justitie inzake Multatuli's
verzoek om gratie. Formulier, deels gedrukt, deels beschreven. (Algemeen
Rijksarchief 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Provinciaal Geregtshof
in Noord-Holland.
PARKET van den
Procureur-Generaal.
o

n 1137/15
Aan den Heer Minister van Justitie.
Amsterdam,
den 9 Januarij 1868.
e

o

Met terugzending van het bij apostille van 19 December ll. 3 Afd. n 19. in mijne
handen gestelde Request om Gratie van
Eduard Douwes Dekker.
heb ik de eer Uwe Excellentie,
o

o

1 te berigten, dat hij bij vonnis der Arrondissements-Regtbank te Amsterdam dd
17 Januarij 1866, ter zake van het moedwillig toebrengen van slagen aan twee
personen, waar door geen ziekte of beletsel van te werken van langer dan 20 dagen
is ontstaan, is veroordeeld tot eene eenzame opsluiting van vijftien dagen, twee
geldboeten elk van f 8. -, bij wanbetaling éen dag eenzame opsluiting voor elke
boete, met de kosten.
o

2 te doen toekomen,
o

a. het advies van voornoemde Regtbank, dd 8 dezer,
strekkende tot het vooralsnog buiten aanmerking laten van het ingediend request,
op grond, dat de requestrant bij verstek veroordeeld niet in verzet is gekomen, en
alzoo het vonnis niet in kracht van gewijsde is gegaan.
o

o

b. het verslag van den Officier van Justitie, dd 30 December ll., N 2475.
c. de gebruikelijke tabèlle, en
o

3 aan mijne zijde te adviseren tot afwijzing van het gedaan verzoek.
De Procureur-generaal in Noord-Holland.
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[10 januari 1868
Rapport van de Minister van Justitie]
10 januari 1868
Rapport van de Minister van Justitie aan de Koning inzake Multatuli's verzoek om
gratie. (Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage; fotokopie M.M.) In het Rijksarchief
berust ook het ongeveer gelijkluidende concept van dit Rapport. (Fotokopie M.M.)
nagenoeg een jaar: in werkelijkheid ging het om nagenoeg twee jaar.
's Gravenhage, den 10 Januarij 1868.
o

N 200.
De ondergeteekende heeft de eer Uwe Majesteit hierbij aan te bieden het advies
der Arrondissements regtbank te Amsterdam, op het request om gratie van Eduard
Douwes Dekker, zich thans ophoudende te Keulen, veroordeeld, bij vonnis der
Arrondissements-regtbank te Amsterdam van den 17 Januarij 1866, ter zake van
mishandeling tot vijftien dagen eenzame opsluiting, twee geldboeten elk van f 8. -,
met subsidiair cellulaire gevangenisstraf van een dag voor elke boete c.c.
Uwe Majesteit zal gelieven te zien, dat de regtbank met den Officier van Justitie
van oordeel is, dat, aangezien de requestrant, bij verstek veroordeeld en niet in
verzet is gekomen, het vonnis nog niet in kracht van gewijsde is gegaan, en dat, uit
dien hoofde het verzoek vooralsnog zou behooren buiten aanmerking te blijven.
Wat het gepleegde misdrijf betreft, wordt door den Officier van Justitie vermeld,
dat het heeft bestaan in het toebrengen, in eene schouwburgzaal, van een paar
klappen aan personen, met welke hij in woordenwisseling was geraakt, terwijl het
niet blijkt dat deze zijne handeling, behalve voor hem zelven, eenig nadeelig gevolg
heeft gehad.
Het moge nu zijn, dat de redenering waarop de regtbank haar afwijzend advies
grondt, uit een regtskundig oogpunt beschouwd zijn waarde heeft, doch wanneer
het een verzoek om gratie betreft, kan, naar het eerbiedig oordeel van den
ondergeteekende wel in aanmerking komen dat de Suppliant door zich daartoe aan
te melden, blijk geeft dat hij zich aan het vonnis onderwerpt en van het middel van
verzet afziet.
Wanneer de ondergeteekende nu hierbij overweegt, dat de mishandeling is
gepleegd in eene schouwburgzaal van minderen rang, waar, als niet door het
beschaafd gedeelte van het publiek bezocht wor-
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dende, in den regel nog al opgewondenheid heerscht, en van weinig beteekenis is
geweest, terwijl hij, in allen gevalle, zijn misdrijf door eene vrijwillige ballingschap
nagenoeg een jaar heeft geboet, dan gevoelt hij zich geheel onbezwaard Uwe
Majesteit in overweging te geven den suppliant, van de hem opgelegde straffen
geheel kwijtschelding te verleenen.
Een in dien zin opgemaakt ontwerp-besluit, wordt Uwe Majesteit hierbij ter
bekrachtiging aangeboden.
De Minister van Justitie,
Wintgens

[11 januari 1868
Van den Rijn (II)]
11 januari 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no. 10.

Van den Rijn, 9 Januarij.
De Karlsruher-Zeitung neemt in hare kolommen een door verscheidene leden der
badensche Kamers onderteekend stuk op, hetwelk over het Tol-parlement handelt,
en waarin o.a. het volgende gezegd wordt: ‘Het Tol-parlement vertegenwoordigt de
staathuishoudelijke eenheid van Duitschland tegenover het buitenland. In het
den

voormalige Zoll-Verein, hetwelk den 16 Mei 1865 vernieuwd is, bestond geene
eenheid van rigting. Destijds hielden alleen in bijzondere gevallen afgezanten van
de verbonden Regeringen conferentien, en trachtten zij dan gemeenschappelijke
maatregelen te nemen door het sluiten van verdragen; hetgeen echter slechts zelden
gelukte, daar het niet-toetreden van één enkelen Staat het nemen van een besluit
kon verijdelen. Werd evenwel met algemeene stemmen een besluit genomen (iets,
hetwelk bijna alleen in tijden van dringenden nood geschiedde), dan moest zulk een
besluit, om van kracht te kunnen zijn, eerst nog behandeld en goedgekeurd worden
door twee maal zoo vele Kamers als er Staten tot het Verbond behoorden. Voor die
stroeve inrigting, die de belangen van Duitschland tegenover het buitenland slechts
zeer onvoldoende behartigen kon, is nu eene andere regeling, die van de
Tol-vereeniging (Zoll-Union), in de plaats gekomen. De duitsche Zoll-Union kan
inderdaad wetten geven, en zorgen voor de staathuishoudelijke belangen van
Duitschland. De taak der namens Baden naar het Tol-parlement
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afgevaardigde personen zal zeer belangrijk zijn; want, behalve dat zij zullen moeten
medewerken tot vaststelling der wetten van de Zoll-Union, en zij de belangen van
Baden, in overeenstemming met die van geheel Duitschland, zullen moeten
behartigen, heeft het Tolparlement ook nog de volgende punten in het oog te houden:
o

1 De onderlinge goede verstandhouding tusschen Noord- en Zuid-Duitschland te
bevorderen, even als de persoonlijke toenadering en gedachtenwisseling tusschen
o

de twee deelen van het gemeenschappelijk vaderland; - 2 te bewerken, dat de
Zoll-Union, welker bestaan nu slechts tot 1877 verzekerd is, eene permanente
Vereeniging worde, dewijl dit voordeelig werken zou op Duitschlands nijverheid en
handel; terwijl het tijdelijk karakter van zoodanig ligchaam, in stede van voordeel,
nadeel berokkent, al ware het alleen door de periodieke ondermijning van het
o

openbaar crediet; - 3 te trachten, dat ook die Staten van het Noordduitsch-Verbond,
welke nog niet tot de Zoll-Union toegetreden zijn, zoo spoedig mogelijk binnen de
o

tolgrenzen worden getrokken; - 4 de middelen te beramen, waardoor de Zoll-Union,
en dus ook het Tol-Parlement, bevorderlijk kan zijn aan vrijzinnige regeling der
bepalingen op: reizen, domicilie en uitoefening van bedrijf (Freizügigkeit, Heimathsen Niederlassungs-Verhältnisse); het paswezen; de kolonisatie; de landverhuizing;
de wetten op handels- en wisselregt; het gemeenschappelijk stelsel van maten,
munten en gewigten; de patenten op uitvindingen; de scheepvaart; de consulaten;
de aansluiting van spoorwegen; de posten, telegrafen en dergelijke
gemeenschappelijke belangen van staathuishoudelijken en maatschappelijken aard.’
- De Kölnische-Zeitung wijdt een hoofdartikel aan het sedert eergisteren weder
bijeengekomen Huis der Afgevaardigden te Berlijn. Bij veel, hetwelk behandeld
moet worden, acht zij de onderhandelingen over het budjet, juister gezegd over de
financiële kwestie, het gewigtigste. ‘Indien (zegt zij) de beraadslagingen toegenomen
zijn in omvang, door de grootere uitgestrektheid van Pruissen, dan staat
daartegenover, dat verscheidene takken van wetgeving niet meer in onze Kamers
zullen worden behandeld, daar zij thans behooren tot de attributen van het
Noord-duitsch-Verbond. Maar de Kamer zal te beslissen hebben over de verhoogde
dotatie der Kroon; over het overnemen der staatsschulden van de geannexeerde
landen; over het schadeloosstellen der onttroonde Vorsten, en over het aanvaarden
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van het deficit der Vorstendommen Waldeck en Pyrmont. De Regering is (vervolgt
de Kölnische-Zeitung), wat de behandeling der financiële kwestie aangaat, op eenen
weg van ongehoorde grootmoedigheid, die haar echter, onzes inziens, indien hij
niet spoedig wordt verlaten, zonder twijfel voeren zal naar den afgrond van geldelijken
ondergang.’
- Aan de Coblenzer-Zeitung wordt uit Ottweiler geschreven: ‘Wij vernemen van
eene goed onderrigte zijde, dat onze stad gekozen is om aldaar een evangelisch
onderwijzers-seminarium voor de Rijnprovincie te vestigen, en dat het stadsbestuur
het noodige terrein (10 morgen) kosteloos voor dat doel heeft afgestaan.’
- Men verneemt uit Thuringen, dat al de zich in die streken ophoudende officieren,
onverschillig bij welk leger zij gediend hebben, eene oproeping hebben bekomen,
om zich bij den hoogstaanwezenden landweer-officier van het district, waar zij
gevestigd zijn, aantemelden, ten einde eene verklaring afteleggen, of zij, in geval
van oorlog, genegen zouden zijn, dienst te nemen bij het Noordduitsch-Verbond,
en voor welken graad zij zich in dat geval geschikt zouden achten? De meeste
hebben zich bereid verklaard, in bedoelde dienst te treden; vele echter onder
voorbehoud, dat de oorlog niet zou gevoerd worden tegen Oostenrijk, of tegen
bondgenooten van dat Rijk.
- Men schrijft uit Wiesbaden: ‘Gelijk men weet, hebben de Afgevaardigden van
het voormalige Hertogdom Nassau, bij monde van den heer Braun, eenstemmig
den wensch der nassausche bevolking kenbaar gemaakt, om niet met de
Rijnprovincie, maar liever met Keurhessen in provinciaal verband te worden gebragt.
Tot heden namelijk heeft de provinciale verdeeling nog niet plaats gehad. Ook
Frankfort staat nog geheel op zich zelf, ofschoon die stad zal behooren tot het district
Wiesbaden. Pruissens vijanden beweren, dat deze exceptionele toestand, juist in
de streken, die bij een eventuëlen oorlog het meest zijn blootgesteld, hieraan is
toeteschrijven, dat men nog altijd geen vertrouwen stelt in de stevigheid van den
nieuwen stand van zaken. Een provinciaal verband, zoo als in Hannover en in
Sleeswijk-Holstein is ingevoerd, ontbreekt hier geheel. Dat deze onzekerheid
verderfelijk is, blijkt reeds hieruit, dat onze grootduitsch-nassausche partij den
wensch onzer Afgevaardigden ijverig tegenwerkt; zij houdt, in talrijke
correspondentien vol, dat het eenig
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doel dier Afgevaardigden geweest is, den regeringspresident von Diest ten val te
brengen.’
- Volgens een gerucht, zou de uitvoering der werken voor de waterleiding der
stad Keulen op eenige zwarigheden stuiten, - zou eene omwerking der ontworpen
plannen noodzakelijk zijn, en zouden de kosten minstens 100,000 th. meer bedragen
dan geraamd is. Dewijl echter het plan dezer zaak zeer lang in overweging is
geweest, en de ontwerper, de heer J. Moore, volkomen in de gelegenheid is gesteld
om al hetgeen daarop betrekking heeft behoorlijk te bestuderen, hoopt men nog
altijd, dat de vrees voor mislukking blijken zal, ijdel geweest te zijn.
- Uit Essen wordt gemeld, dat het door den heer Krüpp aan Koning Wilhelm
aangeboden monster-kanon zich weder in de werkplaatsen van den vervaardiger
bevindt. Er zullen namelijk met dat vermaarde stuk geschut, voordat het naar de
plaats zijner bestemming (de haven van Kiel) vervoerd wordt, nog eene reeks
proeven genomen worden.
- Aan de bevoegde autoriteiten in de Rijnprovincie is uit Berlijn kennis gegeven,
dat in Belgie en in Nederland op nieuw gevallen van runderpest voorgekomen zijn,
zoodat de epidemie niet als geweken kan beschouwd worden en maatregelen van
voorzorg hoogst raadzaam blijven. De dagbladen zijn uitgenoodigd, het publiek op
een en ander opmerkzaam te maken.
o

- Uit Mecklenburg-Schwerin wordt gemeld, dat, krachtens de met 1 Januarij ook
in dien Staat in werking getreden Bondswet op de vrijheid van nederzetting, zich in
de eerste dagen dezer maand te Rostock een Israëliet is komen vestigen. Tot hiertoe
mogten in de twee mecklenburgsche havensteden, waarvan Rostock eene is, geene
Israëlieten wonen.
- Te Hamburg wordt door eene partij, welke grootendeels uit handelaren bestaat,
sterk aangedrongen op de aansluiting van Hamburg aan het Tolverbond. In eene
autografische correspondentie, door die partij in het licht gegeven, wordt beweerd,
dat in den laatsten tijd niet minder dan 80 firma's, handel drijvende in manufacturen,
ijzer en andere duitsche artikelen, Hamburg verlaten en zich naar het holsteinsche
(thans pruissische) dorp Ottensen verplaatst hebben. Anderen, zoo wordt beweerd,
begeven zich naar Harburg, in het voormalige Hannover; nog andere naar Lubeck,
Kiel, Itzehoe, Berlijn en
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Leipzig. Men voorspelt, dat Hamburg zich weldra genoodzaakt zal zien, zijn
vrijhavenstelsel te laten varen.

[11 januari 1868
Besluit van de koning inzake gratie]
11 januari 1868
Besluit van koning Willem III waarbij aan Multatuli gratie wordt verleend. Formulier
met gedrukt hoofd, de rest geschreven. (Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)
In het Rijksarchief berust ook het nagenoeg gelijkluidende concept van dit besluit.
(Fotokopie M.M.)
Dit besluit is in strijd met het afwijzende advies van de rechtbank. Voor de
motivering dienaangaande zie het Rapport van de Minister van Justitie d.d. 10
januari 1868.
y

11 Jan 1868.
o

N 49
W I J W I L L E M I I I , bij de gratie
Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van
Luxemburg, enz., enz., enz.
Beschikkende op een aan Ons ingediend verzoekschrift, om gratie; Gezien het
advies der Arrondissements Regtbank te Amsterdam, mitsgaders het rapport van
e

o

Onzen Minister van Justitie van den 10 dezer, 3 Afd: N 200;
Hebben goedgevonden en verstaan
kwijtteschelden de straffen, waartoe Eduard Douwes Dekker, tijdelijk verblijf
houdende te Keulen, bij vonnis der Arrondissements Regtbank te Amsterdam, van
den 17 Januarij 1866, ter zake van mishandeling, o.a. is veroordeeld, blijvende het
vonnis, wat de kosten betreft, in zijn geheel.
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering dezes.
's-Gravenhage, den 11 Januarij 1868
De Minister van Justitie
Wintgens
Willem.

[11 januari 1868
Bericht aan de Procureur-generaal]
11 januari 1868
Bericht van kwijtschelding van straf, gezonden aan de Procureur-generaal in
Noordholland. Minuut. Formulier, grotendeels gedrukt, deels geschreven. (Algemeen
Rijksarchief 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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Ministerie van Justitie.
de

3

Afdeeling.

o

N .
Men wordt verzocht bij de
aanhaling van dezen brief,
dagteekening, afdeeling en
nommer naauwkeurig uit te drukken.
y

's Gravenhage, den 11 Jan 1868.
o

N 179
Ik heb de eer U Wel Ed. Gestr. te verwittigen dat Zijne Majesteit, bij besluit van
y

o

den 11. Jan 1868, n . 49 heeft goedgevonden en verstaan
kwijt te schelden de straffen, waar toe Eduard Douwes Dekker (verder als het
besluit)
Ik verzoek U Wel Ed. Gestr. de belanghebbenden daarvan te doen kennis dragen,
den

en verder, met inachtneming der voorschriften, vervat bij circulaire van den 16
o

de

December 1854, N 82/56, 2 Afd., dienaangaande het noodige te verrigten of te
doen verrigten.
De Minister van Justitie,
Namens den Minister
De Secretaris-Generaal,
Aan den Heer Procureur-Generaal
bij het Provinciaal-Geregtshof
in Noordholland.

[12 januari 1868
Brief van Nahuijs aan d'Ablaing]
12 januari 1868
Brief van A. baron Nahuijs aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje
postpapier, aan één zijde beschreven. (M.M.)
het papiertje: blijkens latere correspondentie een promesse van de engelse
uitgevers.
'sHage 12 Januarij 1868.
Waarde heer D'Ablaing - Mijn schrijven van Vrijdag ll. vervalt nu, daar die gelden
waar ik U toen om schreef thans niet meer noodig zijn - aangezien er reeds in
voorzien is door anderen. Ik dank U dus 't geen U zeker had willen doen.
Na beleefde groete heb ik de eer te zijn
Uw Dw Dienaar
A. Nahuijs
Wees zoo goed en retourneer mij het papiertjen dat ik U zond.-
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[13 januari 1868
Brief van Multatuli aan Huet]
13 januari 1868
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Drie dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven en als vouwbrief verzonden. (M.M.)
d
Op blz. 12 het adres: WelEdelen Heer C B. Huet Bloemendaal bij Haarlem
Nederland.
Enige duitse woorden en zinnen, in gotisch schrift, zijn cursief gedrukt.
Van de genoemde correspondentie met Rochussen en met Nahuijs is niets
teruggevonden.
Van Zuylen: J.Ph.J.A. graaf van Zuylen van Nijevelt (geb. 1819) was minister van
Buitenlandse Zaken in het kabinet dat in november 1867 viel en ten tweeden male
tot kamerontbinding overging.
Pr.: Potgieter.
e.g.: exempli gratia (lat.), zoals bijvoorbeeld.
Keulen 13 January 1868.
Waarde Heer Huet, Ik ontving voor een paar dagen uw beide brieven, van
Woensdag avend (op 't kantoor) en Donderdag.
Ik kon niet terstond antwoorden, wyl ik myn duim verstuikt had die me nòg hindert.
Ik was neergevallen op straat, door uitputting. - Ja, de f200 en de f25 waren beiden
op een Vrydag, op reis. Dat (en meer nog) wyst één kant uit. Maar er zyn ook twee
brieven weg, van my naar Italie, die ik beide keeren zelf in de spoorbus deed. Zou
men die gestolen hebben om de 4½ groschen?
t

Nog iets verzwakt de betekenis van die 2 vrydagen: ik weet niet of de f25 in S
Paul zyn aangekomen! Van de f200, weet ik zeker dat ze niet hier in huis afgegeven
zyn.En nu iets zeer wonderlyks. Let eens goed op. 't Klinkt als een vertelsel.
Voor acht dagen, verzocht ik iemand in den Haag, elken dag een brief op de post
te doen, met gesimuleerd bankje, adres E.D.D. breite strasse 123. en tevens (adres
Bergrath) daarvan telkens advies te geven. (Gy begrypt dat ook de EDD. geadr.
brieven by Bergrath worden bezorgd)
Nahuys, zoo heet myn corr., antwoordde: ‘Zeer goed! Ik zal er morgen meê
beginnen. Ik zal op den lokbrief drie lakken doen, en niet aanteekenen...’ Ik vraagde hem, of hy gek was! ‘Waartoe die drie lakken? Gy schynt myn doel
niet te begrypen. De brief moet niet zoo opzigtig zyn. En:
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niet-aanteekenen? Hoe kom je er aan? Die brief (of een der volgenden) moet juist
gestolen worden, hoe kom je dus op 't idee van aanteekenen? 't Is verdrietig! &c’
Die knorparty zond ik met den eersten post, voor ik nog dien fameuzen drie lakken
brief, die door de opzigtigheid myn heele plan, ook voor de volgenden, bedierf, had
kunnen ontvangen.
Den volgenden dag ontv. ik van Frau Bergrath... één brief, o.a.: inhoudende: ‘gelyk
met dezen, verzend ik den lokbrief. Ik heb er drie lakken op gedaan.&c.’ Die lokbrief was er niet! Ik maakte in gedachte amende honorable aan Nahuys,
die door grover loksel (de lakken), dan ik bedoelde, zoo ter stond scheen geslaagd
te zyn. Van den adviesbrief scheurde ik (couvert en br. beiden) een hoek af, dien
ik Frau Bergrath te bewaren gaf, als waarmerk dat ik dien brief alleen ontving.
Toen naar de post. Als gewoonlyk moest ik 3, 4, keer terugkeeren, voor ik den
r
Directeur kon te spreken krygen. (Die heeren hebben van 22 Dec , tot 6 January,
incl. in vyftien dagen, zeven Feiertage gehad. De belemmering hierdoor in myn
tegenwoordig onderzoek was vreesselyk. Die feiertage waren drie Zondagen, 2
Kersdagen N. jaar & 3 koningen!)
a
Enfin, c vier uur na 't ontvangen van den adviesbr., mogt ik den Direct. spreken.
(De man ziet me aan, alsof ik niet wys ben, dat voel ik. Ook heb ik hevige
onaangenaamheden met hem over zyne ambtenaarsachtige luiheid. Hy heeft me
gedreigd met een proces over beleediging in functie. In godsnaam! Rochussen heeft
wat te verantwoorden! Alles is zyn schuld. Niet door 't wegraken van dat geld, maar
door de ellendige wyze waarop hy 't daarna behandeld heeft. Ik kan myn tyd beter
besteden dan door my te laten brutaliseren door post & policie. Dàt ik de zaak nu
zoo moet doorzetten, is een gevolg van R's woord: ‘het verwondert my, dat die brief
niet is aangekomen,’ en meer liefelykheden van dien aard, in verband met zyn in
r
de steek laten! Ik leef sedert 31 Dec by 't uur. Nog heb ik niet den moed gehad aan
myne arme vrouw te schryven! Zy kan geen stooten meer verdragen. De uitlegging
o
waarom ik voor Ult die f200 noodig had, en waarom het uitblyven noodlottig is,
houdt me te lang op. En nog, had R. terstond hersteld! Inplaats daarvan, zond hy
me een wisseltje (na 10 dagen wachtens) van... 13 thaler! Ik heb meer aan briefport en telegrammen uitgegeven door die zaak.

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

623
Hy kan me overigens het geledene niet met schatten betalen. Ook vrees ik dat het
onherstelbaar is. Ik ben gecompromitteerd te Amsterdam, te Gent, te Maestricht en er is meer nog.Nu dan, eindelyk trof ik den Directeur, vier uur na 't ontv. van den adviesbrief. ‘Ik
geloof dat ik op 't spoor ben, riep ik, dat 's een domme dief, die zich zóó spoedig
laat vangen!... (hy wist van myn maatregel)
Ook hy verwonderde zich, en zeide dat ze wel eens gelyke pogingen hadden
gedaan, maar altyd zonder gevolg... en nu zoo terstond!
Ik voelde dat zyn verwondering gegrond, en... beleedigend was. Er was twyfel in.
- ‘Ik heb reeds aan myn Corr. te sHage geschreven dat z'n lokbrief niet
aangekomen is. Ziehier den gewaarmerkten adviesbrief. Nahuys te sHage moet
getuigen den lokbrief verzonden te hebben, gelyk met dezen; Frau Bergrath, dat
deze alleen aangekomen is. Ik zei dit wat provoquant, omdat z'n bevreemding my
niet beviel.
t

Onder 't spreken over S Paul, Bergrath & Breitestrasse, kwam het te pas, een
besteller te laten roepen. Deze zei terloops: ‘maar... nu is er een brief voor m'nheer,
een gerecommandeerde.’
Ik dacht: van R., en verzocht dien dáár te mogen ontvangen.
De besteller haalde hem, en gaf me: den lokbrief van Nahuys, GERECOMMANDEERD.
Ik bestierf, want, juist in de verhouding met den Directeur, wilde ik nu niet zeggen
hoe stom myn correspondent was. Na 't openen, ziende wat het was, stak ik hem
stilzwygend in myn zak, droop verlegen af, en was woedend op Nahuijs. Ik kon ook
daarom aan den Direct niets zeggen, wyl zulk een correspondent de waarde myner
opgaven over de f200 & f25 zou verminderen.
Natuurlyk schreef ik furieux aan Nahuys. Ik vroeg, of hy me voor de gek hield.
&c. Maar... Nahuys heeft den brief niet gerecommandeerd. Dat is op de post gedaan!
Er staat onder 't stempel AANGETEEKEND met grove letters: uit voorzorg De adviesbr
was gestempeld 7 January 12.4. (of 4.8.), de gerecommandeerde vier uur later.
(door N. gelyk op de post gedaan).
Beide couverts zyn nu by R. Ik verzocht hem (R.) een knecht naar de post te zenden, met myn kaartje:
‘Compliment, en laat bedanken voor de welwillendheid. Hierby de voorgeschoten
10 Cts voor 't aanteekenen.’ -
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Ik verzoek R. my medetedelen, welk antwoord de knecht brengt. Òf de voorzorger
neemt dank, en 10ct, aan, - en dán wil ik laten nasporen, waarom die onbekende
man, ten préjudice der postale verantwoordelykheid, zoo ongeroepen zorgt voor
myn belangen? Of... niemand wil 't gedaan hebben, en dan is de dief van de f200
op dat uur den 7n Jany op t bureau in den Haag werkzaam geweest. - De zaak is
louche, niet waar? Toch beweer ik, dat er eene onschuldige welwillendheid in 't spel
kan zyn. Ik zou zoo iets ook doen, maar beken dat ik 't met verbazing van een ander
onderga. Let wel, dat de voorzorger méér deed, dan 10 ct uitgeven, of 'n attentie
bewyzen. Hij belastte de post met risico, en hield myn brief 4 uur op. Hy risqueert
zyn ontslag: om, zonder dank, onbekend, my een dienst te doen! Die man is òf de
dief, en dan wil z'n aardigheid zeggen: ‘denk je my zóó te vangen?’ òf hy is even
excentriek als ik. Want, nog eens, ik zou t doen, by 't zien dier drie lakken.
Maar waarom dat vertragen van de verzending, 4 uren lang? Had hy zoolang
noodig, om 't woord uit voorzorg er opteschryven? Is 't niet zonderling?
Wat me nu bezwaart, is de ééne kans tegen 10, dat het excentrieke goedheid is.
Maar ik moest er R. kennis van geven.
Ware 't niet geweest om hem, en zyn toon, dan zou ik die zaak anders behandeld
hebben. Ik had dan eerst willen weten, of 't ook indedaad welwillendheid geweest
kon zyn? Zeg me SVP uitdrukkelyk, wat gy hiervan denkt, of 't namelyk al dan niet
in verband staat met den diefstal, naar Uw oordeel?
Gelukkig, dat dit incident zoo bewysbaar is. Ik heb Nahuijs aan R. genoemd. Hy
kan hem ontbieden, en diens getuigenis vergelyken met de twee adressen.Wat overigens de verhouding met R. aangaat, ik tast in 't donker. Ik denk, dat hy
beschaamd (en dus boos) is. Ik heb hem overstroomd met brieven over die zaak.
Natuurlyk! In plaats van my te zeggen: ‘Wel, dat is jammer! Welnu, ik zal u terstond
helpen. Er is iets anders te doen, dan die ellendige f200.- nateloopen.’ (Bedenk dat
ik met hem in corresp. was, óók over buitenl. aangelegenheden, Bismarck &c. Hy
zou me voorstellen aan van Zuylen) Inplaats daarvan, ‘verwondert’ hy zich, dat die
brief niet aangekomen is. en schreef in z'n eerste briefje daarover: ‘informeer, en
doe my berigt!’
Goed! Ik heb geïnformeerd! Ik heb my laten beleedigen door policie
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en postmenschen. Van 'smorgens tot savends liep ik met verscheurde schoenen
in de sneeuw. 't Geld waarvan ik had moeten eten, besteedde ik aan telegrammen
n

en briefport, en den 8 schreef hy zeer flaauwtjes: “ik geloof niet, dat gy in Uwe
pogingen slagen zult.” Ik antwoordde: nu misschien niet, omdat ik my niet behoorlyk
kan bewegen; maar als ik minister was, zou ik niet met zulke schelmery tevreden
zyn. Ook neem ik aan, indien ik Carte blanche heb, daaraan voor goed een eind te
maken. Indien ik echter, in myn uitgeputten toestand, niet slaag, zal 't geen wonder
zyn.’
Voor vyf dagen schreef hy: ‘ik kan niet begrypen waarom gy om die f 200 zoo
verlegen zyt?’
Ik kon niet schryven om myn duim. Ik zond hem dus een begonnen brief aan myn
vrouw, 31 Decr, den laatsten dag dat ik 't geld wachtte! Daarin kan hy zien, hoe ik
over hem en de ministers spreek. Er komt geloof ik in: ‘als zy zóó zyn ('t beschikken
op myn op instigatie van R. geschreven rekwestje) als ze weken noodig hebben
voor zulke voddery, dan kan ik hen niet gebruiken, voor wat er te doen zal vallen.’
En ook over R. zelf. Ik gebruikte 't woord ‘woede over zyn teleurstellen’. &c.
Aan R. schreef ik: daarby word maar boos, - maar zie, dat ik de waarheid zeide’.
Ook zond ik hem de sommatie dat men myn goedje wou verkoopen voor
o

stadsbelasting, die ik, vóór Ult willende opbreken, als onbillyk, niet had willen
betalen. Door zyn schuld heb ik 't nu van zyn 13 thaler moeten doen! Ik ben benieuwd naar z'n toon, als ik antwoord kryg op vier brieven die ik hem
gerecommandeerd zond. (bewyzen van myn tobben en nasporen, en betoogen van
de nadeelen die er uit zyn kleinheid voortvloeien, schoon ik alles niet uitleggen kan,
omdat het te veel is.) De zaak is fataal, en ik denk gedurig aan uwe opmerking, over
die brochure - te omslagtig - eilieve, nòg is 't niet duidelyk genoeg! Een eenvoudig
woord wordt niet ter harte genomen. Men wil omslag! Op R's gezegde: ‘het geld dat
ge noodig hebt, zult ge my hoop ik, kunnen teruggeven van uwen overvloed’, had
ik eenvoudig geantwoord. ‘goed! zend me vóór Ulto f 200.- dàt heb ik noodig!’
't Was de waarheid! En inplaats van, na 't stelen van dat geld, met omgaande die
zaak te herstellen, laat hy me zitten.
Nog ben ik, tegen anderhalven prys, pr dag, in de breitestrasse, over-
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geleverd aan Frau Frisch! Ieder bespot me ‘Doch wenn es so ist wie Sie sagen,
dann muss Ihr Correspondent es wieder schicken!’ Dat: wenn es so ist - is pynlyk!
Voelt ge dat? ook merk ik zoo iets, onuitgesproken, by de post! Ik beef by 't
aankloppen, en voel dat ik my zou kunnen vergrypen! Hoe kan ik hier de verhouding
met R. uitleggen, en dat ik geen weder-zenden vorderen kan?
Ik behoef U immers niet te herhalen dat deze opmerkingen niets te maken hebben,
met Uwe f 25? Die zondt ge op de door my goedgekeurde wyze. Ik zou 't net zoo
gedaan hebben. waarom niet? 't was altyd goed gegaan, Maar R, met wien ik groote
zaken behandelde, R voor wien f200 een nietigheid is, hy die zelf (uit bestwil voor
myn gevoel, dàt neem ik aan) sprak van leenen, en van teruggeven van myn
overvloed!
Intusschen leef ik hier, nu sedert 28, 29 December, op weg van en naar Bergrath,
naar de post, naar de policie, en naar St Paul, waar men tòch weer brieven bezorgd
heeft, en waar ik dus nu, om zeker te zyn, elken dag weer moet vragen.
Van myn hospita moet ik de krankzinnigste scènes aanhooren. Het wyf is nu en
dan dronken. Myn deur kan ik - ja nu wel, - maar tot voor 4, 5 dagen niet sluiten. Ik
ben eenmaal 9 weken zonder schoon beddegoed geweest. Myn kolenschop is een
halve schotel. De Kölnische Z. heb ik niet kunnen aanhouden, en moet nu elken
dag steelsgewys in een koffyhuis wat by elkaêr brengen. Daarvoor en voor briefport
en telgr. geef ik t geld uit, waarvan ik anders wat zou kunnen eten. Myne vrouw
schryft me verdrietige brieven: dat ze niets van de zaak d.i. het gaan naar den Haag,
en de herstelling, verneemt! Alle kleine arrangementen die ik gemaakt had, (ook
o

groote, god weet het) om na 1 January, met kalmte my tot arbeid te zetten, zyn
verstoord, en de meesten op eene wyze, die my doen doorgaan voor een leugenaar.
Ik schreef: ik wacht geld! De vertelling dat het gestolen is, bevredigt niet. Ieder wil
weten, waarom die correspondent dan niet weer zendt?
Ik schreef (of liet lezen) aan R: ‘met zulke menschen - Justitie &c - is niets
uitterigten. In verband met andere woorden over “R”, in den halven brief aan myne
vrouw zal hy dit wel toepassen op zichzelf. Daaraan schryf ik toe, dat hy sedert 5
dagen niet antwoordt. Maar ik laat hem niet met rust. Hy schreef: “informeer” en dat
deed ik, tot ik uitgeput neersloeg op straat.-
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Ik heb u immers reeds geschreven over een opengemaakten brief? Daarvan zond
ik aan R een facsimile.Ik ben zeer onwel. Niet ziek, maar myn hoofd loopt om. Als ik iets of iemand van
de post zie, beef ik.
Heden vroeg ik van Bergrath den lok- en adviesbrief, gelyk verzonden maar te
Oberhausen en hier ongelyk gestempeld. Zulke dingen moet ik den Direct. weer
voor zyn gezigt leggen, omdat hy zoo bluft op de post hier. Voor twee dagen gaf
my Bergrath, een by hem voor my afgegeven brief:
Herrn... Becker
restaurateur
Schildergasse
Ik wilde daarmeê naar den Directeur, om te zeggen: Zóó kan ook myn f 200 elders
afgegeven zyn. Maar hy was niet te spreken. De besteller die er van gehoord had,
kwam my verzoeken, hem niet bloottestellen aan straf! Nu ik heb hem den br.
gegeven. 't zou toch niet baten.
De Directeur zou zeggen: dit bewyst niet, dat Uw f200 verkeerd bezorgd zyn!’ Dat
woord bewys, is zyn stopwoord. Het beduidt: ‘Gy hebt niet bewezen, dat ge die f
200 niet ontvangen hebt!’ t Is vreesselyk dat aantehooren.
Ik zal trachten van middag wat couranten in te zien voor den haarlemmer.
Wees met uwe vrouw vriendelyk gegroet van U liefh.
DouwesDekker
Myne vrouw heeft fr 100.- ontvangen, die zy terstond heeft moeten afgeven,
wegens achterstand voor den tyd dat ze geen dienst kon doen. Wie heeft U toch in
sHemels naam verteld, dat hare positie verbeterd was? Haar toestand is integendeel
ondragelyk. By eigen smart, moet ze nu ook nog die school gaande houden, die
bankeroet is.
r

En ik ben ook tegenover P . gecompromitteerd, door U te verzoeken hem te
zeggen dat het nu spoedig uit zou zyn! Zulk een figuur maak ik nu overal. Ik die zoo
graag precies de waarheid zeg, sta nu als een leugenaar. R. schynt dit niet te kunnen
vatten.
Ik schryf hem niet meer, voor hy bewys geeft van beter inzigt, èn door toon, èn
door geld. Ik zeg hem dat ik nu aan f 200 niet genoeg heb, en dit is waar! -
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Geef me toch een wenk hoe ik aan U moet adresseren? De dief heeft er belang by
de brieven aan U te vernietigen, om 't onderzoek te embrouilleren. Ik schreef aan
R. ‘als ik minister ben, zal ik niet kunnen slapen, zoolang er onder myn administratie
zulke dingen gebeuren!’ Want, er is raad op! Ik heb hem myn opinie over zyn wyze
van doen nog niet gezegd. Maar myn toon, over andere dingen schryvende, is
forsch. e.g.: schaamt de min v.O. zich niet met z'n ‘linien!’ Er is maar één linie die
verdedigd moet worden, d.i.: de grens. Indien er oorlog komt, en men maakt my
vóór dien tyd het Hollanderblyven niet onmogelyk, dan verbind ik my op de grens
te sterven. De menschen buiten die ‘linie’ hebben gedwee hun belasting betaald,
en hun kinderen tot conscrit geleverd.’ Door dien toon wil ik hem laten voelen dat hy verkeerd doet, zonder dat ik 't noem.
Maar noemen zal ik het, op z'n tyd!
vóór 't sluiten uw brief van 12. Dank.
ik antwoord morgen. Gy hebt geen 25 gl. verloren. Hoe komt ge op dat idee!

[14 januari 1868
Brief van d'Ablaing aan Nahuijs]
14 januari 1868
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan A. baron Nahuijs. (Kopieboek 3,
blz. 110. M.M.)
Het bewuste stuk: een brief van de engelse uitgever.
r

Amsterdam 14 Jan . 1868.
Waarde Heer Nahuys.
Het spreekt van zelf dat ik voor mij behoud hetgeen ge mij in vertrouwen schrijft,
hoezeer ik geen gevolg heb gegeven aan het verzoek in uw eersten.
Het bewuste stuk acht ik te gewichtig om het nogmaals aan de post toe te
vertrouwen.
Ik heb het plan in de loop der volgende week voor één of twee dagen naar 's Hage
te gaan, en die gelegenheid te baat te nemen om U het stuk persoonlijk terug te
brengen en mocht ik het genoegen hebben u te huis te treffen, u mijn oordeel over
de zaak te zeggen. Ik had gehoopt reeds deze week te gaan maar mijn bezigheden
laten het mij niet toe.
Na vriendschappelijke groete
Geheel de uwe
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[16 januari 1868
Brief van Multatuli aan Tine]
16 en 17 januari 1868
Brief van Multatuli aan Tine. Drie dubbele en twee enkele velletjes postpapier,
waarvan vijftien bladzijden beschreven. (M.M.)
Op de eerste vijfbladzijden een brief d.d. 31 december 1867; zie aldaar. Boven
aan blz. 6 staat doorgehaald: 13 January. Eerst wou ik je bygaand kleine briefje
alleen van kwaad
na het*: dit teken staat geheel onderaan op blz. 5; dus: na de brief van 31
december. Het briefje van 13 januari is niet teruggevonden, het door Multatuli
ontvangen gratiebesluit evenmin.
16 January.
Let goed op de datums lieve beste tine Ik schreef je voorloopig den 13 savonds over Oostenrijk, en zeide daarin je den
volgenden dag weer te zullen schryven gerecommandeerd (al was er geen geld in)
Nu dat heb ik niet kunnen doen, en doe 't eerst nu.Wat ik na het * op de vorige bladzy heb uitgestaan is niet te beschryven. Het is
r
nu goddank voorby, maar die halve maand weegt zwaar. Den 31 Dec zat ik zoo
als je gezien hebt op geld te wachten. Het kwam niet. Laat ontving ik een berigt van
n
R (vrij onaangenaam gesteld) dat hy den 27 smiddags ½ 4, f200 had op de post
gedaan en het ‘verwonderde’ hem dat die niet waren aangekomen. Hij schreef:
informeer en doe my berigt.’ S nachts nog ging ik naar de policie om te verzoeken
smorgens vroeg by alle wisselaars te inf. of iemand holl. bankjes had gewisseld?
Ze hadden geen volmagt. Den volgenden morgen weêr. trof een beroerden
kommissaris die zeide dat het de policie niet aanging dat het postzaak was. Nu, wat
de post aanging ik wist by ondervinding wat daarvan te wachten is! Maar om my
voor R te verantwoorden moest ik wel. Ik had daar allerlei onaangenaamheden, en
kwam geen haar verder.
Ik had geen penning, niets! Het wyf waar ik woon is 't ellendigste dier dat je
n
bedenken kan. Reeds den 31 had ze my gesard dat ik den 1 nog verhuizen moest,
dat de kamer verhuurd was, dat ze myn goed zou aanhouden. Dus zou ik, zonder
n
bagage ook niet in een Logement kunnen gaan. Den 1 January hebben wy letterlyk
van smorgens tot savonds niet geweten waar wy belanden zouden. En 't was koud!
En dan die toon van R.! Eigenlyk niet veel beter dan of ik dat geld wel ontv. had! Je
begrypt hoe ik gestemd was.
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n

Den 31 schreef ik aan Chateleux, snachts nog, om my in Godsnaam f50 te zenden
om tenminste myn kamer te kunnen betalen en myn goed te kunnen krygen en naar
een Logement te kunnen gaan. Ik zeide hem dat zeker hooggepl. persoon (ik wou
R niet noemen) my geld had gezonden dat gestolen was en dat ik dus de f50 zeker
binnen een paar dagen zou kunnen teruggeven, want ik kon niet denken dat R. my
in den steek zou laten, Ik schreef den toon van z'n eerste briefje aan humeur toe
(Zoo iets is dan ook verdrietig.) Ook schreef ik dien nacht aan Huët om de f 25 van
den Haarlemmer die anders eerst na 15 komen zouden voorteschieten.
o

Niet wetende waar ik belanden zou op 1 January gaf ik een Hotel op, dat tevens
koffihuis is. Ik berekende al kon ik er niet logeren, dan zou ik toch in dat koffihuis
kunnen binnenloopen om naar br. te vragen.
'Savends stond de hospita genadig toe (de kamer was namelyk niet verhuurd)
nog één nacht tegen dubbel geld te mogen blyven (Ik zal je nu maar terstond zeggen
dat dit geprolongeerd is - altyd by den dag.) Maestricht is digt by. Reeds 2 January
vond ik in dat hotel een brief van Chateleux met fr. 100. Dit was nu zeer mooi om
kamer te betalen, maar:
o
1 . hield ik niet over.
o
2 . Had ik 't gevraagd om binnen een paar dagen terug te geven.
o
3 . Myn heele plan waarop ik aan R. die f 200 gevraagd had was in de war. Ik had
namelyk Keulen willen verlaten, digt by Holland myn stuk over Kultuurstelsel
afwerken, en dan als de gratie eindelyk kwam, terstond in den Haag zyn. Ook
moest ik een zwart jasje en pantalon hebben, omdat myn boeltje wat oud is,
als ik my te sHage vertoonen moet.

En dan die toon van R. (ofschoon ik nu, 16 January opgeruimd ben, blyft het een
noodlottig incident. Om één ding te noemen, in plaats van arbeiden heb ik sedert
o

1 January letterlyk niets gedaan dan lyden, en ik was zoo bedroefd over jou. Myn
brief, van 31 Dec, die je nu krygt, durfde ik niet te verzenden.
Enfin, de briefjes die ik daarna van R kreeg waren, en zyn nog, beroerd. Toch
excuseer ik hem gedeeltelyk:
om z'n jaren. bovendien hij is ziek. Dan is hy knorrig ‘omdat ze (de min.) hem niet
consulteren’. Alles komt by elkaêr. Toch heeft hy dezer dagen lief over my gesproken,
dit weet ik van Huet. Deze
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(Huet) is zeer solide, een trouwe steun. Heb je z'n brochuretje gekregen? Nam. t
voorberigtje, het andere had je al.)
Nu ik me alzoo tot schryven zet om je de geschiedenis der laatste 16 dagen te
vertellen, moet ik je zeggen dat myn hoofd omloopt. Het is niet te beschryven en
ook ben ik af. Nu is alles goed. houd je voorloopig maar daaran. Dit schreef ik je
ook den 13n, ofschoon ik na dien dag weêr een slag kreeg.Alzoo de 100 fr. van Ch. had ik, en moest die uitgeven. Ik wachtte op Huet's f25,
en dat R de f200 weêr zou zenden. Noch 't een noch t ander arriveerde! De f25 van
Huët zijn ook gestolen! òf door den dief op de post, die myn brieven interessant
vond, òf: door den kellner in dat hotel die 't gezien had dat ik 100 fr. ontving. Het
geschryf hierover met Huet - ik had niet altyd zegeltjes, en Bloemendaal is trage
post (eerst Amsterd, dan Haarlem blyven de brieven liggen). Dàt die f 25 weg waren
wist ik eerst zeer laat.
Maar R. - (kwaad naar 't scheen) zei: die f 200.- zend ik niet weer! Ik kan je nu
niet alles uitleggen hoe ik alles daarop had ingerigt en hoe dit fataal werkte. Ook
tegenover Chateleux stond ik als een leugenaar. Want ieder zou zeggen, en dat
zegt men dan ook: ‘Uw correspondent die voorgeeft f200. verzonden te hebben,
ongerecommand. moet dat verlies vergoeden’. Enfin, de ellende was groot! En ook
de gratie kwam niet! Ik begon aan alles te twyfelen, en was woedend dat ik jou
zooveel hoop had gegeven, en dat nu alles op niets uitliep. En de ellendige toon
van R.'s brieven noodzaakte my al dien tyd te onderzoeken naar die f200. Voor my
zelf had ik 't lang opgegeven daar ik myn tyd beter besteden kan (dit schreef ik hem
ook) maar na zyn toon en niet WEER zenden, moest ik het op haren en snaren zetten.
Onder andere maatregelen bedacht ik 't volgende. Nahuys, de vertaler van M.H.
(een geheel gedévoueerd jongmensch) moest my helpen. Ik droeg hem op my elken
dag een brief te zenden met een ingesloten briefje erin dat als een bankje voelde Lieve tine, ik kan je niet alles vertellen, t wordt te lang. By dit alles had ik 't bezwaar
dat ik zelden geld had voor briefport en telegrammen. Je begrypt hoe by zoo'n
onderzoek spoed noodig kan zyn. Nahuys, ofschoon baron, is buiten betrekking
(vroeger by de telegrafie) ten huize van zyn ouders in den Haag, en arm. Hy heeft
om 't opgedragen onderzoek te kunnen doorzetten, zyn kleeren verpand! Soms
moest hy rondloopen om 10 centen tot het fr. van een brief! Die brave jongen heeft
wat aan my verdiend.
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Enfin, 't gelukte my, en hem, iets te vinden wat naar een spoor leek. Ik zond de
bewyzen aan R. maar deze...Neen, eerst iets anders nog. In al de schryvery die uit deze zaak voortvloeide,
maakte ik natuurlyk R. opmerkzaam op de teleurstelling, en ik vraagde hem
uitdrukkelyk: ‘of ik 't helpen kon dat de posten zoo slecht waren. Als ik minister was,
zou 't niet gebeuren’ zei ik, en dat is zoo. Nu niet, ik ben moe, maar op z'n tyd zal
ik er een stuk over schryven aan den minister van fin, en hem leeren hoe hy doen
moet in zulke zaken. Ook dat heb ik aan R. geschreven. Eindelyk - en als 't ware
om terugtekomen op z'n weigering om die f 200 weer te zenden zei hy flauwtjes: ‘ik
begryp niet dat ge zoo verlegen zyt. Ge hadt immers dat geld noodig om Keulen te
verlaten, en dat kan toch nog niet om die gevangenis.’ Dit beduidde ‘Zoodra ge
komen kunt, zal ik 't weer zenden’
r

Toen lag daar myn brief aan jou (31 Dec , al wat rood gestreept is) en ik had myn
duim verstuikt, zoodat ik moeielyk schreef, en ik zond hem dat stuk brief aan jou.
‘Ziedaar, zei ik, daaruit kan Uwe Exc. zien hoe ik op dat geld zat te wachten!’ Lees
nu eens 't roodgestreepte na, en zie wat ik hem heb te slikken gegeven. Dat wilde
ik. Nu hy zond den br. terug en zei: ‘dat hy er geen genoegen van gehad had, en
my er over spreken zou’. Precies! (ondertusschen sprak hy daarna lief over my.) Ik
schreef hem dat ik dien forschen maatregel had moeten nemen omdat z'n toon na
't verliezen van die f 200 my niet beviel. Ik zeide: 't kan my nu minder schelen of U
boos is, als U maar ziet dat ik de waarheid heb gezegd.’ Hij kan nu meteen de
ministers prevenieren dat ik my niet laat foppen of op de lange baan schuiven. Het
is waar dat ze my noodig hebben. Ook voor de verhouding met Pruissen. Ik schryf
aan R. vry forsch.Maar al dien tyd zat ik, en op 't oogenblik nog zonder geld. Eindelyk kwam zyn
briefje ‘dat de gratie geteekend was, (nu dat is zoo vandaag kreeg ik 't officieel stuk)
dat hy de ministers spreken zou, en dan nader berigt doen. Den volgenden dag:
dat hy ziek was.
Intusschen geen geld. Hoe ik 't maakte om in leven te blyven is een kunststukje
geweest. Mimi heeft veel te tobben gehad, en had ook erg te lyden van myn
stemming. Ik was als dol. 't Is dan ook niet te beschryven hoe alles zamenliep. By
dat alles had ik hier scènes met post en policie. Myn dagen waren zeer moeielyk.
Verbeelje door hulp van Nahuys heb ik indedaad zeker indice van
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den diefstal (althans iets dat de moeite waard was om nategaan) ik zend de stukken
en opgaven aan R. Daar was iets in als:
‘Je verwonderde je dat ik dien brief niet zou ontv. hebben, ziedaar, onderzoek,
en zie hoe ik onderzocht heb!’
Daarover was hy weer kwaad (oud, ziek en gecontrarieerd) en antw. ‘draag dat
aan een ander op!’ Ik bragt hem onder 't oog dat hy me dan niet had moeten
provoceren door toon en niet weêr zenden. Je schryft in je laatsten van 5.: ‘bederf
niets door te veel te eischen.’ Zeer goed. te veel, neen. Maar al te zoetsappig is ook
niet goed. Dit is nu juist het fyne van de schaakparty dat ik de juiste maat kies. Tot
nog toe heb ik nog geen zet verkeerd gedaan. Na R's toon moest ik hem forsch
aanpakken. Ik heb hem geschreven: ‘als ik Uw toon zoetsappig had opgenomen,
had Uwe Exc het regt gehad my voor een ellendeling te houden - Ik heb geen
genoegen in 't rondloopen om f 200, maar Uwe Exc. vraagde om informatie. Toen
moest ik het op haren en snaren zetten. Wat my betreft, ik geloof myn tyd nuttiger
te kunnen besteden dan door me te laten brutaliseren door post en policie. Bovendien
alle menschen met wien ik over die ongelukkige f 200 in aanraking kom, begrypen
niet dat het waar kan zyn, omdat zy geen f 200 ongerecomm. op de post zouden
doen - Wie dat dan doet, zegt men, moet het herstellen. Tegenover de Ch. wien ik
in den nood 50 fl. vraagde om binnen 2 dagen terug te zenden, sta ik als een
leugenaar’ &c.
(De zaak is nu zóó. Hy wil graag dat geld weer zenden, maar moet nu eerst de
ministers spreken en hy is ongesteld. Dan heeft hy een motief om op z'n niet weer
zenden terug te komen. Ik weet dit.) - Intusschen wist ik den 2, 3, 4 &c niet hoe t
loopen zou en moest maatregelen bedenken om my te helpen als R. my opdenduur
in den steek liet. Bedenk dat ik uit gebrek stukken uit Edinburg (Engelsche uitgever
van M.H. - en aanstaande steun in Engeland) die niet hoog genoeg gefrankeerd
schenen moest afwyzen. Mimi's omslagdoek was in de bank v. L. (Haar shawl en
horlogie al veel vroeger) - Nu, voor 6 of 8 dagen schreef ik een uitvoerigen brief aan
Fop Smit, die groote reeder aan den Kinderdyk by Alblasserdam. Dat is een zeer
uitgebreide familie. Voor een jaar te Antwerpen een voordragt hebbende gehouden,
was ik van Antw. uit, met hun stoomboot by hen geweest, (een avend en nacht) en
had toen by 't oudste lid (Fop Smit zelf is zeer bejaard overleden) tot 4, 5, uur snachts
zitten praten.
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Die menschen bevielen my zoo goed. Ze waren eenvoudig, verstandig en flink. De
vrouw van den oudsten zoon scheen myn Ideen van buiten te kennen, en velen
daar aan huis. Maar daar de familie zoo groot is, kende ik hen niet uit elkaer. Ik
adresseerde Fop Smit, Kinderdyk. en binnen in: ‘aan den hr Smit by wien ik verleden
jaar een halven nacht heb zitten praten. Confidentieel.’
Ik vertelde breedvoerig myn historie met R. waar om ik naar den Haag moest?
Waarop het wachtte? Hoe 't scheen dat R my fopte? (dit blyft altyd gedeeltelyk
waar.) &c. &c, en dat ik geld noodig had, een paarhonderd gulden.
Ik wachtte met smart antwoord. Er kwam niets. Ik schreef weer. Geen antwoord!
Ik moest denken dat er weer brieven gestolen waren, want ik kon niet gelooven dat
ik my in die menschen zóó zou vergist hebben
Enfin, eindelyk gister avond een hartelyk telegram. Myn brief is te laat aan het
adres gekomen (misschien was hy op reis) aan myn verzoek zal voldaan worden.
Dat wacht ik nu heden of morgen. Dan kan ik my bewegen.
En ook ontv. ik vandaag de kwytschelding.
Zoodra dat geld van S, komt, kan ik dus naar den Haag, maar ik ga niet voor R.
my roept. In elken brief (ook de kwade) staat: ik zal de ministers spreken en U den
uitslag mededeelen. Dat moet hy me eerst leveren, vóór ik kom. Anders heeft hy
een pretext om te zeggen: ga nu uw eigen gang. Hy moet me met de ministers in
aanraking brengen, dat laat ik niet los. Ook weet ik dat hy reeds met v. Zuylen en
Heemskerk (buitenl. en binnenl.) gesproken heeft.
Bovendien vis-a-vis hem zit ik hier te wachten op zyn hulp, en vóór ik daarvan
afstand doe zou hy 't uitdrukkelyk moeten verklaren, wat hy niet kan. En al deed hy
't, de aanraking met de Regering bestaat, en in den Haag zal ik er gebruik van
maken. Indien hy, R, zich zoo mal gedraagt (kinds?) als omtrent my dan begryp ik
dat ze hem niet consulteren. Daarover klaagt hy gedurig, net als een boos kind, en
dat laat hy my ontgelden.Een mooie zaak is dat hy, na 't lezen van den br. aan jou, met Huet dien ik met
hem in aanraking bragt, goed over my sprak. (En z'n brieven waren stuurs. Maar ik
moet ook zeggen dat hy misschien zoo mal schryft om de post. Onder myn adres
durf ik van den Haag geen brieven meer ontvangen. Ik heb (zonder D.D) den naam
van myn
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tabakswinkel moeten opgeven, en moet nu tweemaal daags daarheen om naar br.
te vragen
Verbeelje in die dagen werd ik tot overmaat van ramp vervolgd voor stadsbelasting.
Men wou myn boeltje(?) verkoopen! t was een bittere tyd. En dan deed elken dag
het wyf van de kamer er het hare toe! Ik had geen seconde rust!
Als ik nu vandaag of morgen dat geld ontvang kan ik regeling maken. (Goede
kleeren &c) Naar den Haag ga ik, maar liefst op uitnoodiging van R. Daarop zal ik
een of twee dagen wachten. En daar zynde, zal ik myn party goed spelen. Ik kan
zacht zyn, omdat ze nu weten dat ik naar Engeland gaan zou als ze my plagen. Het
lezen van den brief aan jou, is dus goed geweest. Beter zóó dan dat ze my irriteren,
en ik 't dàn zeg. Dan kunnen zy niet toegeven. Nu ze 't weten, wel. Ik heb goeden
moed.
Aan R. heb ik komieke dingen geschreven. o.a. ‘het is maar beter dat U my
voortaan terstond gelooft, dat is eenvoudiger & gemakkelyker.’ ‘Schaamt de minister van O. zich niet, door te spreken van een “linie” van
verdediging? Dat is leêge praat. De linie die verdedigd moet worden is de grens.
By oorlog met Pruissen wil ik my verbinden (als men ten minste het hollander-blyven
voor dien tyd niet onmogelyk maakt) op die linie te sterven.’ (En dat meen ik. Ik wil
die vervloekte Pruissen niet in ons land zien!) ‘Laat eens een Uwer zoons, even als ik gedaan heb, de krygsgeschiedenis
bestuderen, dan zal hy zien dat:
‘Krygskunde is lafhartigheid met rang van wetenschap.’
‘een veldslag is een weddingschap wie t langst zyn lafhartigheid weet te
verbergen.’ (bij Lutzen, (Gust adolf) en bij Dresden (Nap) waren beide partyen
weggeloopen.‘een oud soldaat is een oud wyf.’ (Natuurlyk. Hy leert van z'n jeugd af, te rekenen
op z'n neven- achter- of voorman, nooit als persoon op zich zelf.)
enz. enz.Ik schreef expres zulke dingen, en zoo forsch. Dan kan hy de ministers
waarschuwen my niet te veel uit de hoogte te behandelen, en ik zal juist daarom
zacht kunnen zyn Ik verlang zoo naar 't afzenden van dezen brief. Ik hoop zoo dat ik er iets in zal
kunnen doen.-
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P zond je fr. 100 zeg je. Dat is een gevolg van myn schryven aan Huet. Hoe kon
Lecomte na alles wat je voor hem doet, je dat geld afnemen! Huet is geprevenieerd
dat je 't terstond kwyt was. Ik kan hem niet genoeg roemen. Hy is zoo stevig. Zyn
woord is stipt. Hy wil nu de schade dragen van die verloren f25. maar dit is onregt.
Ik verzocht hem die te zenden, en keurde dus de gewone wys goed. Jammer dat
ik niet weet of ze in dat hotel of op de post gestolen zyn. - Als ik heden of morgen
geld kryg, zal ik je telegraferen, dat ik naar den Haag kan gaan, maar nog een of
twee dagen wacht, of zoo iets. Ik weet nog niet of ik je nu al durf opgeven aan t
hotel Toelast te schryven. Ik denk ja, want ik moet nu denken dat ik daar over 8
dagen wel wezen zal. Maar 't is beter dat ik dat bepaald telegrafeer, als ik zeker
ben. Ik ben misselyk van postzaken. Dit schreef ik ook aan R. ‘Ik heb een cauchemar
van post, brieven, adressen, bestellers, wegraken, onderzoeken &c.’
En 't is een waarheid dat ik bang ben myn naam in Holland op de post te laten
zien. En uit nieuwsgierigheid, èn om geld te stelen zal men myn br. openmaken en
stelen. Eén brief van Nahuijs was door drie lagen heen met een winkelhaak,
opengescheurd, en daaronder was met een puntig, vuil, (roestig?) ding gekrabt! Om daaraan een eind te maken adresseer je brieven een of hoogstens tweemaal.
Madame M. Deiss
hamerslop 39
la Haye. Pays-bas.
Zonder D.D., en niet met apart couvert. Ze zal ze niet openen. Ik kan Nahuijs niet
opgeven omdat hy misschien eerstdaags naar Engeland moet. Nu, dat is
afgesproken: geen toelast. Ik zal by Mina vragen. Zy is vertrouwd. Maar meer dan
tweemaal kan niet, omdat het dan weer in 't oog loopen zou by den haagschen
postambtenaar. (ik beweer namelyk dat de dief in den Haag zit.) Ook blyf ik misschien
niet lang in den Haag, want als in inzie dat de zaken beter schriftelyk behandeld
worden, ga ik naar Huet, die my te logeren gevraagd heeft. Voor je dus driemaal
aan Mina hebt kunnen schryven, zal je een ander adres hebben.Mogt je nu na den telegram dien ik je vandaag hoop te zenden, toch al volgens
vorige opgave naar Toelast geadresseerd hebben, wees dan niet ongerust. Ik ga
toch daar logeren, en zal er naar vragen. 't Is mogelyk dat ik, om je eindelyk iets te
doen weten, dezen nog
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verzend vóór ik 't geld heb. maar ik moet dan een paar th. zien te leenen want ik
heb niets voor aanteekenen - Als ik je dan wat zenden kan, volgt het morgen. Maak
altyd myn br. alleen open, dan ben je vry om met het beetje geld dat ik je misschien
zend, te doen wat je wil. Zeg dat er twee brieven aan jou weg zyn (No 2 & No 4) en
dat ik dáárom (en niet om geld) recommandeer.17 January
lieve beste, 't geld van de Kinderdyk is nog niet gekomen. Ik heb in myn
tabakswinkel geleend om dezen te kunnen aanteekenen.
Dàt het geld komt is echter zeker, want die menschen zyn zeer solide. Maar de
post van Holland naar hier is ellendig. En ook de bestellingen hier. Men laat de
brieven onnoodig uren liggen.
t Is een geluk dat ik straks geld wacht, want ik heb letterlyk niets meer. Zelfs geen
stukje lak om te zegelen. Denk er aan dat er nu in den volgenden waarschynlyk iets
geld is, ik meen by 't openen. Maar deze gaat nu helaas, maar zonder. - dag lieve
beste tine, houd je goed. Denk dat ik doe wat ik kan. Die eerste 16 dagen van 't jaar
wegen weer zwaar. Ik ben letterlyk op. dag beste kind dag Edu en non - Tine houd
je goed. Ik heb de beste hoop vooral nu ik me weer zal kunnen roeren.
deze brief heet nu no 7.

[16 januari 1868
Van den Rijn (III)]
16 januari 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
14.
indigenaat: burgerrecht.

Van den Rijn, 14 Januarij.
Uit Berlijn wordt gemeld, dat in de plaats van den onlangs overleden generaal von
Alvensleben tot commandant der pruissische hoofdstad en chef der landgendarmerie
benoemd is de generaal Bismarck-Bohlen, laatstelijk commandant van de stad
Hannover.
- Het gouvernement gaat voort, zich gelegen te laten liggen aan den nood in
Oost-Pruissen. Er zijn o.a. aanstalten gemaakt om van daar 300 à 400 behoeftige
arbeiders naar Opper-Silezie overtebrengen, waar zij bezigheid en brood zullen
vinden in de steengroeven en de ijzersmelterijen.
- Men leest in de Coblenzer-Zeitung, dat de pruissische Regering aan

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

638
de gemeenten Ober- en Nieder-Lahnstein 20,000 th. heeft toegestaan voor het
leggen van eene vaste brug over de Lahn, en dat de gemeentebesturen dier twee
plaatsen, op voorstel van den landraad Fonk, besloten hebben, de verdere kosten
voor het leggen van die brug gezamenlijk te dragen.
- Uit verschillende bekendmakingen van den pruissischen minister van Binnenl.
Zaken blijkt, dat de uitdrukking ‘gemeenschappelijk noordduitsch indigenaat’ behoefte
heeft aan toelichting. Zoo is een politie-beambte van meening geweest, dat, volgens
art. 3 der noordduitsche Bondsconstitutie, de onderdanen van een tot dat Verbond
behoorenden Staat geenen heimathschein (certificaat van herkomst) behoefden
om zich ongestoord in een der andere Staten van dat Verbond te bewegen, dewijl
dergelijke personen over de geheele uitgestrektheid van Noordduitschland als
inheemsch moesten worden aangemerkt. Deze meening is echter (volgens den
minister) onjuist. Indien de Bonds-constitutie bepaalt, dat alle onderdanen van de
tot Noord-Duitschland behoorende Staten een gemeenschappelijk Bonds-indigenaat
bezitten, dan spreekt het van zelf, dat de betrokkene de voorwaarde, waarop hij als
Noordduitscher mag en moet beschouwd worden, te staven heeft, en dit kan niet
beter geschieden dan door het produceren van den heimathschein. - Volgens den
correspondent der Kölnische-Zeitung, die het bovenstaande mededeelt, is er eene
tweede strijdvraag opgerezen over de wijze van uitreiking der bewijzen van
naturalisatie. ‘Zeker districtsbestuur (verhaalt hij) meende, dat, volgens art. 3 van
de Bonds-constitutie, deze bewijsstukken overbodig waren; doch de minister van
Binnenlandsche Zaken was het ook daarmede niet eens, en wel op grond, dat de
speciale indigenaten onverkort blijven bestaan. Bovendien bestaan er naar 's
ministers inzien, in Pruissen vele regten, tot welker uitoefening geen niet in Pruissen
geboren onderhoorige des Noordduitschen-Verbonds bevoegd is; waaronder slechts
behoeft gewezen te worden op het kiesregt voor de Afgevaardigden van het
Koningrijk.’
- Volgens berigten uit het Badensche, hebben de Kamers zich, na den afloop der
den

Kers-vacantie, weder vereenigd, en waren zij den 10 dezer maand inderdaad
reeds eenmaal vergaderd geweest; terwijl men verwacht, dat zij tegen het laatst
dezer maand, of althans in het begin van Februarij, voor goed zullen uiteengaan,
ook al mogt
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het blijken, dat de voorgenomen werkzaamheden niet ten einde zijn gebragt. ‘Men
behandelt de Kamers hier (schrijft een correspondent), gelijk zij verdienen, dat is:
als decreteer-machines van het ministerie, van welke men, zoodra het budjet
aangenomen is, verder geene notitie neemt. Om deze machines nog gladder te
doen loopen, heeft de Volksvertegenwoordiger Kusel (Israëliet) eene motie ingediend,
strekkende om het reglement van orde, dat hem thans te omslagtig voorkomt, te
veranderen. Welke aanmerkingen er ook op dat reglement mogen te maken zijn,
gewis bestond het doel van den heer Kusel voornamelijk hierin, de drie
Afgevaardigden Lindau, Mühlhäusser en Roszhirt tot zwijgen te brengen. Zoo stelt
hij onder anderen voor, in het vervolg geene interpellatien of motien aantenemen,
dan die, welke schriftelijk door 10 of 15 leden der Kamer ter tafel worden gebragt.
De heer Lindau wierp dan ook den motie-steller zijn eigenlijk doel in eene scherpe
redevoering voor de voeten, en kondigde ten slotte (gebruik makende van de thans
nog bestaande vrijheid) eene interpellatie aan, waarbij hij vragen wil, of de Kamer
nog gedurende deze zitting de verbetering kan verwachten van de verouderde wet
op het benoemen, bevorderen en pensioneren der ambtenaren, en tevens of de
twee, in den zomer van 1866 gepensioneerde ministers, een met hunnen diensttijd
onevenredig pensioen van 4000 fl. genieten? De spreker doelde daarmede op de
heeren von Edelscheim en Lamey.’
- In de beijersche Kamers zijn de militaire debatten thans aan de orde van den
den

dag. Den 4 heeft de Rijksraad, anders gezegd het Heerenhuis, met bijna eenparige
stemmen de nieuwe legerwet goedgekeurd. Geheel onveranderd evenwel is de wet
uit de beraadslagingen dier vergadering niet te voorschijn gekomen. De dienst bij
de reserve is door het Heerenhuis van 3 op 4 jaren gebragt, en de duur der
dienstpligtigheid daardoor tot 12 jaren verlengd, zoodat de dienstpligtige thans eerst
ste

volkomen vrij is, wanneer hij zijn 32 levensjaar is ingetreden. Voorts heeft het
Huis art. 2, de bepaling inhoudende, dat de sterkte van het contingent telken jare
bij eene afzonderlijke wet vastgesteld zou worden, geschrapt. Ook is geschrapt de
bepaling, dat de zoon van ouders, die niet meer dan twee zonen hebben, waarvan
de eene reeds dienst doet bij het active leger, daarin eene reden van vrijstelling zou
kunnen vinden, en even zoo de bepaling van art. 19, waarbij het gouvernement zich
voorbehield, eene afzonderlijke wet
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voortedragen op de aanstelling, bevordering en pensionering van officieren.
Te zelfder tijd is in de Kamer der Afgevaardigden door den heer Jordan tot de
Regering de vraag gerigt, of zij voornemens was, voor de infanterie naar het best
mogelijke wapen te blijven zoeken, dan wel, of zij de infanterie wapenen zou met
hetzelfde geweer (het bekende zundnadelgeweer) der pruissisch-noordduitsche?
De interpellant was van oordeel, dat deze laatste handelwijze de voorkeur verdiende,
vooral tot bevordering van eenheid bij eventuële krijgs-operatien. De minister van
Oorlog daarentegen was de meening toegedaan, dat slechts zeer zelden het geval
kon voorkomen, dat troepen, welke tot verschillende leger-afdeelingen behoorden,
in de noodzakelijkheid werden gebragt om van elkanders ammunitie gebruik te
maken. Van meer belang achtte hij het, dat de beijersche infanterie voorzien werd
van de beste soort van geweren, welke op dit oogenblik te verkrijgen was; en
aangezien het een feit was, dat het pruissische zundnadelgeweer door uitvindingen
van zeer jonge dagteekening overvleugeld was geworden, aarzelde hij, nu reeds
een beslissend antwoord op de vraag van den heer Jordan te geven. De zaak zou
door het ministerie van Oorlog nader worden onderzocht, en in geen geval zou eene
beslissing genomen worden dan na alvorens het advies te hebben ingewonnen
eener commissie van hoofdofficieren.
- Uit Zwitserland wordt gemeld, dat de Bondsraad besloten heeft, voortaan door
de zich daar te lande ophoudende gehuwde poolsche emigranten een borgtogt van
1500 fr. te doen stellen, en tevens van hen de schriftelijke verklaring te eischen, dat
zij zich niet weder tot de zwitsersche Regering wenden zullen met verzoek om
onderstand. Zij, die in plaats van een borgtogt te storten, liever in het genot van het
zwitsersche burgerregt willen treden, kunnen dit doen: ten platten lande betalen zij
daarvoor 800 à 1500 fr., in de steden 2000 à 3000 fr. - Men berekent, dat, ten
gevolge van dezen maatregel, al de in het kanton Zurich levende emigranten gevaar
loopen van te worden uitgezet. Hun aantal wordt op 108 geschat, en was vroeger
sterker, omdat toen nog niet aan een 20tal, wegens wangedrag, het verblijf in het
kanton ontzegd was. Voor het overige gaat het werven van poolsche uitgewekenen,
deels voor het turksche, deels voor het pauselijk leger, in Zwitserland ongestoord
zijnen gang. Den
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sten

26

December is uit Genève een transport van 18 vrijwilligers naar Konstantinopel,
den

- den 4 Januarij uit Schwyz een transport van 26 vrijwilligers naar Rome
vertrokken. Heden zou een transport van 65 man, voor Turkije bestemd, zich naar
Marseille op weg begeven om daar te worden ingescheept.

[17 januari 1868
Van den Rijn (IV)]
17 januari 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 15.
protestatio actui contraria: getuigenis in strijd met de feiten.

Van den Rijn, 15 Januarij.
De laatste uren van het afgeloopen jaar hebben een einde gemaakt aan de lange
rij ministerien van het Vorstendom Waldeck-Pyrmont. De pruissische commissaris
sten

of directeur, de heer von Flottwell, kwam den 1
Januarij te Arolsen aan, en werd
nog dienzelfden dag door den Vorst ontvangen, waarop hij, daartoe door dezen
uitgenoodigd, zijnen intrek nam in het vorstelijk paleis. Den volgenden dag werden
in het gouvernementsgebouw de leden van het bestuur aan den directeur
voorgesteld, die bij deze gelegenheid eene innemende toespraak hield, en o.a.
zeide, ‘dat hij voorloopig geene veranderingen brengen zou in het bestuur der
Vorstendommen, doch alleen in last had, alles te doen wat het welzijn dezer kleine
landen (Ländchen) en van het gemeenschappelijk duitsche vaderland bevorderen
kon.’ Hij besloot zijne rede met een driewerf herhaald Lebehoch op Z.M. den Koning
en op Z. Doorl. den Vorst van Waldeck-Pyrmont, waarmede al de aanwezigen luide
instemden. - De Mainzer-Beobachter, een en ander mededeelende, vraagt, hoe de
heer von Flottwell zal kunnen beantwoorden aan den hem opgedragen last, indien
hij niet gekomen is om veranderingen intevoeren, en of niet zijne aanwezigheid te
Arolsen, in hoedanigheid van Pruissisch lands-directeur van Waldeck-Pyrmont, in
volslagen tegenspraak is met de betuiging, dat het bestuur onveranderd blijven zal?
‘Wij noemen dit eene protestatio actui contraria (gaat het Mainzer blad voort), en
begrijpen niet, hoe de nieuwe directeur zoo onbewimpeld iets heeft durven verklaren,
dat geheel tegen de waarheid indruischt, noch hoe de aan hem voorgestelde leden
van het bestuur die woorden hebben kunnen beantwoorden met luid gejuich. Het
heeft den schijn, alsof de
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nieuwe directeur zijnen werkkring aanvangt met een spotternij; en indien al de door
hem aantewenden pogingen tot welzijn der “landjes”, zoo als hij Pyrmont en Waldeck
noemde, van het zelfde gehalte zijn als de inaugurele redevoering, waarop hij zijne
beschermelingen vergast heeft, meenen wij te mogen aannemen, dat eene algeheele
inlijving in Pruissen, wel zoo voordeelig voor die landjes zou geweest zijn als zulke
eene onopregte halfheid. Men behoorde den moed te hebben zijner annexatien.’
- In de verschillende steden en dorpen der Rijnprovincie worden gelden verzameld
voor de noodlijdenden in Oost-Pruissen. Ook de pauselijke schatkist wordt,
niettegenstaande de duurte der levensmiddelen in die streken, ruim bedacht.
Adressen aan den Koning ten behoeve van den H. Vader zijn in de katholieke
gedeelten der provincie aan de orde van den dag. Men heeft o.a. te Munster op
zoodanig stuk meer dan vijftig duizend handteekeningen weten te vereenigen. Vele
aanzienlijken gaan het volk voor in het aanwenden van pogingen tot bescherming
van het wereldlijk gezag van den Paus. Zoo verneemt men, dat de graaf van
Westphalen heeft aangeboden, gedurende een onbepaalden tijd voor zijne rekening
eenen zouaaf te onderhouden.
- Te Frankfort zijn dezer dagen de bureau-behoeften en een klein aantal sieraden
van het National-Verein, die hetzelve vroeger als bijdragen voor de oprigting eener
duitsche vloot ontvangen had, publiek verkocht. De verkoop begon met een zilveren
beker, ‘door dankbare scholieren aan hunnen geliefden meester’ geschonken, en
afkomstig uit Hofgeismar (Hessen-Kassel). Deze beker bragt de som van 11½ fl.
op. Voorts werden verkocht: gedenkteekens, broches, medaljons, kruisen,
armbanden, enz., voor al welke voorwerpen goede prijzen werden gemaakt. Over
het geheel klaagt men er te Frankfort over, dat de inkomsten der liefdadige
instellingen dit jaar zoo gering, en de behoeften zoo groot zijn. Voor de
protestantsche armen was ingekomen 13,000 fl., terwijl men 17,800 fl. had moeten
uitgeven; zoodat de directeuren dan ook bekend hebben gemaakt, dat zij voortaan
alleen de burgers der stad zullen kunnen bedeelen. - Uit Keulen wordt gemeld, dat
dagelijks een vijftig- of zestigtal paarden die stad passeren om naar Frankrijk te
worden vervoerd. Het zijn meest dieren van het edelst hannoversch ras, afkomstig
uit Aurich, in Oost-Friesland. De berigtgever vestigt de opmerkzaamheid der Regering
op deze omstandigheid.
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[18 januari 1868
Brief van Multatuli aan Tine]
18 januari 1868
Brief van Multatuli aan Tine. Dubbel velletje postpapier, waarvan één bladzijde
beschreven. (M.M.)
Het papier is eerst bestemd geweest voor een andere brief; bovenaan blz. 1 staat
in gotisch schrift en doorgehaald: Köln 17 Januar 1868 Lieber Herr Bergrath, Nicht
mich
Chateux: nl. J.J.A. de Chateleux.
Lieve beste Tineke, Gister zond ik je een gerecommandeerden, zonder geld. Nu,
hierin zijn 10 thaler, en (als je ze missen kunt) voor de kinderen ieder één. Maar
houd die als je 't beter vindt. Daar om schrijf ik hen ook niet.
Ik kreeg geld van den Kinderdijk f300 en kan je niet meer sturen dan dit beetje
omdat ik vreesselijk veel heb uittegeven om klaar te zijn als R. mij roept. Want zijn
laatste woord is nog altijd ‘Ik zal de ministers spreken en U berigt doen.’ Daar ik nu
niet weet of hij weer geld zal zenden en ik tegen dien tijd niet weer daarvan wil
afhangen moet ik in handen houden. Daarom krijg je zoo weinig. Ik moet zwarte
kleeren bestellen, goed lossen (horologie van mij, en M, haar shawl &c) Ook M.
heeft geen vertoonbare japon. Maar er is zeer veel hoop nu. Ook moet ik aan
Chateux 100 fr terug geven. Schrijf M. Deiss want over 8, 10 dagen ben ik zeker in
den Haag.
Dag lieve beste tineke. Ik heb op 't oogenblik drukte. dag beste kind. Dag kinderen.

[18 januari 1868
Brief van Nahuijs aan d'Ablaing]
18 januari 1868
Brief van A. baron Nahuijs aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Dubbel velletje
postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
's Hage 18 Januarij 1868.
Waarde Heer D'Ablaing,
Uwe laatste letteren heb ik niet eerder kunnen beantwoorden, ongesteldheid heeft
mij verhinderd. - Ik dank U voor uwe vriendelijke woorden, en ik wensch het volgende
te constatéren: o
1 Zooals ik U schreef, mijn verzoek was zonder voorkennis van den
belanghebbende.
o Zooals mij nu achterna blijkt tegen zijn begeerte; zijn eenigste antwoord is 2
‘zulks vroeg ik niet, dat zou ik ook niet aangenomen hebben’; -
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Ik apoligeer nu voor mijn schrijven - want dat schrijven was een fout van mij, schoon
het pleiten mag voor mijn hart, het pleit niet voor mijne intelligentie. Het was eene
onbezonnen ondoordachte handelwijze, en ik vergat toen ik dat verzoek deed:
‘hetgeen gij niet wilt, dat U geschiedt doet zulks ook aan anderen niet’ - ik nu, had
in de positie van den heer Dekker zijnde, niet willen hebben dat een ander voor mij
zou gaan bedelen.U schrijft, het spreekt van zelf dat wat ik U in vertrouwen meêdeelde, tusschen
ons blijft - of course, maar ik beken, dat ik verdiend heb dat ik mij aan een ander
dan U adresseerde.
Indien ik weet wanneer U in den Haag komt, zal ik U gaarne ontmoeten. Het
papiersken van de HH Edm: & Douglas, heeft alléén zoover eenige waarde voor
mij, dat mijne familie waar ik tegenwoordig bij inwoon - niet gaarne het verlies er
van hooren zouden - nog minder mogen zij weten, wat ik er mede deed.Reeds 4 jaren geleden, schreef ik in mijn notitieboekje - ik wil Engelsch leeren
om den Max Havelaar te vertalen, en geen phrase schrijver zijnde deed ik het maar ik schreef meer: ik wil en zal een uitgever vinden in Groot Britagne. - Ik heb
dien gevonden. verder: ik wil en zal den Heer Dekker helpen - ook dat zal gebeuren,
alléén sterven zou mij verhinderen, anders niets.
Ik weet niet of ik 't U schreef, dat ik sedert 1867 (Maart) zonder betrekking ben,
omdat de maatschappij in Londen waarbij ik werkzaam was - bankroet was gegaan
- sedert dien tijd zijn mij twee voordeelige offertes in Engeland gedaan, - ik moest
o

o

(bij aanneming) voor de 1 offerte naar Malta voor den 2 offerte naar Egijpte. - voor
beiden bedankte ik, want ik was nog niet klaar met den Max Havelaar - Ik zie in den
Heer Dekker slechts den man die zich opofferde te Lebak, die veel - alles deed voor
de waarheid - Enough! Wat men in Holland vernietigde (misschien vernietigde) dat zal ik redresséren.
Bij het vertalen van den Max Havelaar, of liever bij het aanbieden van den Max
*
Havelaar vroeg ik niet om geld , dat zal ik trouwens door iets van mijn eigen brein
moeten erlangen.
Ik groet U hartelijk
A. Nahuijs.

*

dat briefje was het antwoord op een proef die ik hem zond van mijne vertaling.
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[18 januari 1868
Brief van Nahuijs aan d'Ablaing]
18 januari 1868
Brief van A. baron Nahuijs aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Enkel velletje
postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
vrienden: welke personen uit Nahuijs' kring Multatuli in Keulen hebben bezocht,
is niet bekend.
's Hage, 18 Januarij 1868.
Waarde Heer,
Heden avond ontvang ik een telegram uit Parijs om daar te komen, ten einde den
heer Clarker uit Londen behulpzaam te zijn in eenige onderhandelingen, die hij daar
voor zijne telegraafmaatschappij in Engeland te doen heeft. In het begin der volgende
week ga ik op reis, (Maandag of Dingsdag) en van uit Parijs vertrek ik waarschijnlijk
met den heer Clarker naar Londen. U zult dus wel zoo goed zijn mij het bewijsstuk
terug te zenden Zoudt U mij ook een catalogus willen sturen? Hebt U ook wetenschappelijke
werken - of enkel literatuur?
Naar ik verneem, is de Heer Dekker, - als hoofdpersoon in eene belangrijke
onderneming opgetreden. Zooals ik hoor van vrienden, die hem onlangs bezocht
hebben.Na beleefde groete
A. Nahuijs
PS: Stuur mij ook omgaande een catalogus, tegelijk met het gezonden bewijsstuk.

[19 januari 1868
Brief van d'Ablaing aan Nahuijs]
19 januari 1868
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan A. baron Nahuijs te 's-Gravenhage.
(Kopieboek 3, blz. 111. M.M.)
alleen door een moeder: d'Ablaing was de zoon van een ongehuwde moeder; zie
VW XI, blz. 786.
duitenplaterij: door Multatuli gemaakt woord voor de beuzelpraatjes van de
kamerleden voor wie het koloniale vraagstuk bestond in breedvoerig behandelde
détails van de goedkoopste indische munt. Zie VW II, blz. 199-201.
Amsterdam 19 Januarij 1868.
Waarde Heer
Ingesloten de promesse van Edmonston & Douglas volgens verlangen, terug.
Het spijt mij zeer dat ik u voor uw vertrek niet spreken
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kan, want ik heb u veel te zeggen. Dagen lang zou ik misschien te spreken hebben,
omdat ik u beschouw als een intelligente kracht die, ten nutte der maatschappij uw
voordeel zoudt kunnen doen met mijn persoonlijke ondervinding en de resultaten
van mijn overpeinzingen. De eigendommelijke karaktertrek in mijn geslacht:
zelfstandigheid, die bij mij vereenigd is met de toewijding, het uitvloeisel van een
ontwikkeling, alleen door een moeder geleid, en die aldus den grondslag vormt van
mijn eigenaardige wereldbeschouwing en van mijn onvermoeide strijd tegen de
misbruiken onzer maatschappij, weerhoudt mij inbreuk te maken op uw individuele
vrijheid door ongevraagd u raad aan te bieden of uwe beschouwingen of handelingen
te gispen. Ik geloof echter in het algemeen belang te handelen, door u een blik in
mijn hart te doen werpen, ontwikkeld gelijk het is door lijden en denken.
Mijn religie is: de liefde tot het ware, het goede, het schoone; - daarom strijd voor
waarheid, rechtvaardigheid, veredeling.
Ik wil geen individuele belangen bevorderen die in strijd zijn met algemeene
belangen; ik steun zoo veel en zoo goed ik kan die belangen die ten algemeenen
nutte werken, ik kan niets doen, of bijna niets, helaas, voor hen, wier belangen
geheel afgescheiden zijn van die der maatschappij, en die dus zonder merkbare
invloed daarop zijn.
Daarom steunde ik Multatuli, die zich verzette tegen onrechtvaardigheid en logen:
maar heb ik niets gemeens met E.D. Dekker, die het algemeene belang niet alleen
uit het oog verliest, maar die de misdaad pleegt zijn buitengewone faculteiten aan
de onmiddelijke, ja zelfs aan de middelijke bevordering van dat belang genoegzaam
geheel en al te onttrekken, die lijdt, terwijl hij bekwaam is om te werken, die tot
bedelen afgedaald is om zich in het leven te houden, die vrouw en kinderen der
algemeene liefdadigheid prijs geeft, terwijl hij in alle gevallen nog handen heeft om
den straatbezem of den schoenborstel te hanteren, wanneer al zijn brein onmachtig
moge geworden zijn, om hem op een andere wijs zijn brood te doen verdienen.
Evenzeer als ik mij aangetrokken voelde tot Multatuli, die onvoorzichtig genoeg was
zich en de zijnen tot martelaars te maken, voor een edele zaak, zoo heb ik een
verwijdering bij mij voelen opkomen en toenemen naarmate E.D. Dekker zijn eigen
martelaarschap en de goede zaak mede, ging exploiteren uit zelfvergoding,
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naarmate het doel dat hij vooropstelde, bleek middel bij hem te zijn om tot een
geheel ander doel te geraken, naarmate de adel van zijn ziel, de uitnemendheid
van zijn hart door hem bezwalkt werd met ‘duitenplaterij’.
Zoodra Dekker Max Havelaar wordt, zoodra Multatuli op nieuw het scalpel legt
aan de wond die kankert aan onze maatschappij, zal hij mij bereid vinden hem bij
te staan zoo veel in mijn vermogen is, en met de zelfde hartelijkheid van vroeger.
Hadde ik de te groote ontwikkeling van mijn hart niet met geweld bedwongen, ik
ware geworden als de vrouw, in de verhevene beteekenis van het woord; ik zou mij
gehecht en opgeofferd hebben aan personen, die - wie weet - misschien niet eens
altijd zoo ver boven mij stonden in waarde om die toewijding te verdienen.
De lessen der ondervinding, de vruchten van een langdurig gevoerden inwendigen
strijd, de resultaten van te dieper en zwaarder nadenken, naarmate ik op minder
genialiteit bogen kon, hebben mij den gezichtskring verruimd, en hebben mij er toe
gebracht mij aan de bevordering van edele bedoelingen te wijden, en daarom hen
te steunen die nuttig zijn door hun streven in den geest van maatschappelijken
vooruitgang, en hen te steunen zoo lang zij nuttig blijven. Ziedaar, Waarde Heer,
eenige mijner persoonlijke beschouwingen, lees ze en geef in de jury uwer
beoordeeling, een gelijke plaats aan uw verstand als aan uw hart...
Ik roep u een hartelijk vaarwel toe, en wensch u voortdurend gezondheid,
benevens de lust en de geschiktheid om der menschheid nuttig te blijven.
T.T.
g

R.C.d'A. vG

[21 januari 1868
Brief van Multatuli aan Tine]
21 januari 1868
Brief van Multatuli aan Tine. Dubbel velletje postpapier, waarvan enkel blz. 1
beschreven. (M.M.)
Keulen 21 January 68
in haast
veel goeds
beste hart, Ik schreef je
den 15(?) ongerecom
n

den 17 gerec. zonder geld
n

den 18 gerec. met 12 thaler.-
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Ik ben naar Maastricht geweest, Chateleux is allerliefst Thuiskomende een brief van den Schotsen uitgever. Met geld, een wissel. Nog
niet gelezen. Vanmiddag zend ik je gerecommandeerd weer 10 thaler. ik heb geen
tyd.Veel goeds. Hoop hoor.
dag beste tine dag lieve kinderen. Uit politiek blyf ik nog 2, 3, 4 dagen in Keulen.
Ik wil geroepen worden dat was de afspraak met R. En ik wil niet pretext geven om
te zeggen waarom kom je vóór ik je riep.
dag beste tine.

[22 januari 1868
Brief van Multatuli aan Tine]
22 januari 1868
Brief van Multatuli aan Tine. Dubbel velletje postpapier, waarvan enkel blz. 1
beschreven. (M.M.)
Keulen 22 January
Woensdag
lieve beste tineke!
Hierby 10 thaler.
Heb je myn brief van gister? Ik schreef je: van middag zal ik wat geld zenden. Ik
kon niet. Ik hoop dat de vertraging je niet al te erg gehinderd heeft. Ik heb 't vandaag
en gister heel druk. Correctie van 6 vellen Engelschen Havelaar, en de uitgevers
maken spoed. De omschryvingen, noten &c zyn lastig en omslagtig in 't engels. Ook
heb ik nog andere druktes.
Antwoord me of je myn brieven hebt.
o

n 6a of 7. 17 January, gerecomm.
o

8 18 January gerecomm. 12 th.

o

9 (zoo had hy moeten zyn maar er stond geen n op) 21 January en nu

n
n

o

o

dezen n 10. gerecommandeerd 10 th.Vergeet niet me dit uitdrukkelyk te schryven. Er is veel verwarring aan de post.
Ik telegr je gister om nog acht dagen te schryven aan oud adres (Keulen br. str.
123) omdat ik op brieven van R. wacht. Lieve beste ik heb geen tyd. Antwoord of
je al myn brieven hebt. Ik laat in den Haag vragen of daar een brief is? dag beste.
n

Alles gaat goed, maar ik heb drukte. jou laast onvangen brief is van den 5 .
misschien een naar den Haag
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[22 januari 1868
Verkiezingen Tweede Kamer]
22 januari 1868
De verkiezingen voor de Tweede Kamer vinden plaats. In de machtsverhouding
tussen conservatieven en liberalen komt nauwelijks wijziging.

[24 januari 1868
Van den Rijn (V)]
24 januari 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 21.

Van den Rijn, 22 Januarij.
De correctionele regtbank te Dusseldorp heeft dezer dagen uitspraak gedaan in
vier zaken, betreffende pers-delicten, allen in verband staande met de laatste
verkiezingen. In de eerste plaats was de advocaat Knorsch, de voorzitter van het
kies-collegie der volkspartij, aangeklaagd wegens eene oproeping van de kiezers,
die hij in den Düsseldorfer-Anzeiger had doen plaatsen, in antwoord op een
vlugschrift van het kies-comité-Blömer. In genoemd vlugschrift werd gezegd, dat de
heer Blömer in de pruissische Tweede Kamer gekomen was, ten einde, als lid der
liberale partij, in eenen der vrijzinnige rigting ongunstigen tijd, onze jonge Constitutie
te beschermen en voor de regten des volks te waken. Knorsch waarschuwde de
kiezers van het district Dusseldorp voor dezen lof, en schilderde, - nadat hij afgekeurd
had, dat de candidaat Blömer zich niet aan de kiezers had voorgesteld, - de
maatschappelijke positie van den heer Blömer, als Obertribunalsrath, kroon-syndicus
en ridder van vier orden, hem door verschillende Vorsten geschonken. De
Düsseldorfer-Anzeiger werd om dit stuk (gelijk het geval was met bijna alles wat
genoemd kiescollegie drukken liet) in beslag genomen door den commissaris van
politie Wild. De procureur-generaal en de Raadskamer vereenigden zich met de
inzigten van dezen ambtenaar, en het Publiek Ministerie eischte van den redacteur
der courant, ofschoon hij den heer Knorsch oogenblikkelijk als den schrijver genoemd
en zelfs het manuscript overgegeven had, even als van den heer Knorsch zelven,
eene boete van dertig th., onder beschuldiging van door openlijke smaadredenen
de verordeningen van de overheid aan haat en verachting te hebben prijsgegeven.
De advocaat Knorsch bepleitte zelf zijne zaak. De redacteur van den Anzeiger liet
zich verdedigen door den advocaat Blöm, en het Publiek Ministerie repliceerde op
deze verdediging niet.
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Ook de plaatsvervangende redacteur van de Rheinische-Zeitung en de uitgever
van dat blad zijn beschuldigd van gehandeld te hebben in strijd met de paragrafen
van de wet, die het opwekken van haat en verachting verbieden. Daar de
beschuldigden niet verschenen waren, was de verdediging onmogelijk. Het Publiek
Ministerie eischte, dat den verantwoordelijken redacteur eene gevangenisstraf van
vier weken, en den uitgever, omdat hij den schrijver niet oogenblikkelijk genoemd
had, eene geldboete van 50 th. zou worden opgelegd.
Voorts werd behandeld het ‘Protest’ van de kiesvereeniging der volkspartij tegen
het kiezen van den vroegere redacteur der National-Zeitung, Michaelis, en wel in
het bijzonder de schildering der wijze, waarop de verkiezingen plaats hebben in
districten, waar groote garnizoenen liggen. De luitenant-generaal en
divisie-commandant von Blumenthal had bij den procureur-generaal aangedrongen
op een onderzoek wegens laster, en hoewel daaraan niet is voldaan geworden,
heeft men toch eene vervolging wegens het aanzetten tot haat en verachting
ingesteld. Er werd eene straf geëischt van vier weken gevangenis tegen den
inzender, en van twee weken tegen den redacteur.
Eene vierde aanklagt was gerigt tegen den regeringsassessor Eugen. Richter en
den redacteur van den Düsseldorfer-Anzeiger, wegens een artikel over ‘nieuwe
belastingen.’ De heer Richter was echter niet volgens de wettelijke vormen
opgeroepen, en, daar hij zelf verscheen, om dit te betoogen, moest de zaak voor
een onbepaalden tijd verdaagd worden, ten einde het Publiek Ministerie gelegenheid
te geven, hem in zijn werkelijk domicilium opteroepen; hetgeen vroeger verzuimd
was.
- Uit Berlijn wordt aan het ultramontaansche Mainzer-Journal geschreven, dat de
den

Koning den 15 Januarij aan eene deputatie uit Culm, in Ermeland, die hem een
adres aanbood ten voordeele van de wereldlijke magt van den Paus, o.a. zou
geantwoord hebben: ‘dat, naar zijne vaste overtuiging, het verzekeren van een
wereldlijk gebied aan den Paus eene noodzakelijkheid was, en dat hij, even als dit
van andere kanten geschiedde, stappen had gedaan om het Hoofd der Katholieke
Kerk te ondersteunen in zijne onafhankelijkheid. Hij kon evenwel, daar Pruissens
geografische ligging niet veroorloofde, materiële middelen aantewenden, alleen
zijnen zedelijken invloed
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doen gelden. Overigens scheen het hem toe, dat het wereldlijk gezag van den Paus
voor het oogenblik geen gevaar liep, daar de Souvereinen van Europa zoo iets niet
zouden dulden, en hoopte hij, dat het aan hunne vereenigde pogingen gelukken
zou, de onafhankelijkheid van den H. Vader te verzekeren.’
- Volgens een telegram uit Munchen van 21 Januarij, heeft de Rijksraad of Eerste
Kamer art. 2 van de wet op de militaire organisatie, met 32 tegen 10 stemmen,
aangenomen. Voorts heeft genoemd Ligchaam, in plaats van den vierjarigen
reserve-diensttijd, waartoe vroeger besloten was, in overeenstemming met een
besluit der Tweede Kamer zich verklaard voor eenen diensttijd van drie jaren; in
welke gunstige verandering echter de kavallerie niet begrepen is. Ook heeft de
Rijksraad, in plaats van het wets-ontwerp op het bevorderen en pensioneren van
officieren en militaire beambten aantenemen, den wensch te kennen gegeven, dat
de Koning rijpelijk in overweging mogt nemen, of het wel doeltreffend zou zijn, deze
zaak vasttestellen bij de wet?

[25 januari 1868
Brief van Multatuli aan Tine]
25 januari 1868
Brief van Multatuli aan Tine. Eerste gedeelte van de brief van 30 januari, en toen
ook eerst verzonden; zie aldaar.

[25 januari 1868
Van den Rijn (VI)]
25 januari 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, nr. 22.

Van den Rijn, 23 Januarij.
Men schrijft uit Wiesbaden: ‘Op uitnoodiging der Regering zijn de meeste landraden
en eenige ambtmannen hier bijeengekomen om onderling hunne denkbeelden en
ondervindingen, betreffende de nieuwe wijze van bestuur, te bespreken. Onder
voorzitterschap van den heer von Diest, was het hoofdpunt hunner beraadslagingen:
de vasttestellen instructie voor de wijze van behandeling der zaken.’
- De wurtembergsche Tweede Kamer heeft in hare sectien het wets-ontwerp,
betreffende de verpligte krijgsdienst, behandeld. De bepaling omtrent algemeene
dienstpligtigheid, waaraan ook de hooge adel onderworpen zou zijn, is aangenomen.
Een voorstel van den heer Mohl, die het wenschelijk achtte, de plaatsvervanging
toe-
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telaten, is met 55 tegen 27 stemmen verworpen. Zij, die voor het voorstel stemden,
behoorden voor het meerendeel tot de partij der democratische oppositie. Volgens
eene telegrafische depeche, is met 78 tegen 4 stemmen de eenjarige
vrijwilliger-dienst in beginsel aangenomen.
den

- Het den 17 Januarij verschenen nummer van het Staatsblad van
Hessen-Darmstadt behelst o.a. eene bepaling omtrent de verandering van de wet
op de recrutering, waarin het volgende voorkomt: ‘Te beginnen met de aanvulling
der troepen in 1868, is de toepassing der wet van 14 Julij 1851, handelende over
de bevoegdheid tot remplaceren voor de krijgsdienst, in zoo ver geschorst, dat, van
bedoeld oogenblik af, noch de remplacering van reeds opgekomen soldaten, noch
eene onbepaalde vervanging van dienstpligtigen meer plaats hebben zal. Alleen
kunnen de laatsten, volgens art. 3 van de vroeger genoemde militaire conventie,
door gewezen onder-officieren en muzikanten, of door nummerverwisseling met
vrijgeloten van hetzelfde jaar, in de reserve vervangen worden. Zij, die daarvan
gebruik willen maken, hebben, uithoofde van den met een jaar verlengden diensttijd
bij de linie, 100 fl. meer aan de kas te betalen, dan hun bij vroegere bepalingen was
opgelegd. Den dienstpligtigen van 1861, voor of door wie de som, die tot dus ver
voor een plaatsvervanger geëischt werd, reeds aan de kas betaald is, staat het vrij,
het tekort aantezuiveren, of de gestorte gelden terugtenemen, en van de
remplacering afstand te doen.’
- De Frankforter correspondent van de Kölnische-Zeitung deelt mede, dat door
het hof van appèl een einde is gemaakt aan het, ook in buitenlandsche bladen
r

veelbesproken drukpersgeding van d . Volger, die, naar aanleiding eener huiszoeking,
- welke de Senaat in Mei 1867 bij hem had doen plaats hebben, - een stuk in de
Berliner-Zukunft geplaatst had, waarvoor dat blad evenwel niet vervolgd was
geworden. Het Openbaar Ministerie te Frankfort achtte het evenwel noodzakelijk,
r

zoowel tegen d Volger, als tegen het Frankfurter-Journal, hetwelk het stuk uit de
Zukunft had overgenomen, optetreden, en hen te beschuldigen van het beleedigen
van een beambte, en van het smaden der verordeningen van de overheid, waarbij
vooral het gewigt werd gelegd op de in het geschrift voorkomende uitdrukking:
‘misdadige willekeur.’ De heer Volger verdedigde zich zelven in beide instantien,
en had, even als het Frankfurter-Journal, de
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voldoening, vrijgesproken te worden. Het hof sprak in zijn uitvoerig gemotiveerd
vonnis de meening uit, dat de uitdrukking ‘misdadige willekeur’, niet volstrekt
noodzakelijk moest worden toegepast op den ambtenaar, die de huiszoeking had
r

ingesteld; doch, ook indien men dit doen wilde, dan nog had d . Volger in zijn stuk
alleen zijn regt verdedigd. Ook de Stuttgarter-Beobachter en de Neue
r

Badische-Landeszeitung, die het geïncrimineerde stuk van d . Volger hadden
overgenomen, zijn vrijgesproken.
den
- Te Keulen heeft den 19 dezer een diefstal plaats gehad, onder
omstandigheden, die de algemeene aandacht zeer tot zich trekken. Gelijk overal,
worden ook te Keulen bij de aankomst van spoortreinen de brievenpakketten van
de stations afgehaald in wagens, die tot de posterij behooren. Een dezer wagens,
na behoorlijk zijne vracht te hebben ingenomen, wilde naar het postbureau rijden,
toen den conducteur op bevelenden toon door een als postbeambte gecostumeerd
persoon werd nageroepen, stiltehouden, dewijl eene vergissing zou hebben plaats
gehad in de afgegeven pakketten. De als ambtenaar gekleede persoon bragt dan
ook inderdaad een grooten verzegelden zak, waarin, volgens hem, de geregistreerde
geldverzendingen besloten waren, en nam, in plaats daarvan, uit den wagen eenen
anderen zak, ‘die aan het stations-postbureau moest blijven, dewijl hij voor Frankfort
bestemd was.’ Bij aankomst aan het postkantoor bleek het, dat de medegegeven
zak slechts eenige steenen bevatte, en de voorgewende postbeambte een bedrieger
geweest was. Men meent hem op het spoor te zijn, en zegt, dat de gestolen som
ongeveer 5000 th. bedraagt.
sten
- Den 20
heeft de badensche Tweede Kamer een begin gemaakt met de
debatten over de militaire contingentswet. De sterkte van het badensche leger in
vredestijd wordt in de regeringsvoordragt bepaald op 14,000 man (1 pc. der
bevolking), uitterusten en te oefenen zoo veel mogelijk overeenkomstig het voorbeeld
van het noordduitsche bondsleger. Het aantal rekruten zal in gewone
omstandigheden niet meer dan 3700 man 'sjaars mogen bedragen. De landweer
sten
zal ongeveer 8000 man sterk zijn. Deze wet houdt op van kracht te zijn den 31
December 1870.
- Uit Bern wordt geschreven, dat de meeste der zich in Zwitserland ophoudende
voortvluchtige Hannoveranen thans voorzien zijn van oostenrijksche passen, die
hun regtstreeks uit Weenen toegezonden zijn.

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

654

[25 januari 1868
Brief van Tine aan Stéphanie]
*25 januari 1868
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 61-62.)
Milan, le 25 Janvier 68.
Ma chère, ma très chère, comme j'aimerais de parler avec toi. Dekker a eu des
désastres; des lettres politiques et des lettres avec de l'argent ont été interceptées.
Il a eu beaucoup d'ennui et de soucis, mais après tout, il a beaucoup d'espoir. Il
pense d'aller à la Haye en quelques jours; il me prie de me soigner, ‘car il faut te
fortifier pour être en état de faire le voyage, j'espère, j'espère bientôt.’ Il fait des
châteaux en Espagne plein de courage et fou pour être en famille, et avec tout cela,
il a tant à écrire, à penser et à agir. Il écrit: ‘Je te soignerai comme une enfant; tu
auras encore de beaux jours. L'amour le plus sincère ne te manquera pas.’ Ici tout
est misère. Monsieur Le Comte a lu le journal officiel del Regno, mais il n'a rien
trouvé qui pourrait lui convenir. Il croyait qu'à Florence on pourrait savoir les places
vacantes et alors lui il s'empresserait d'en solliciter. Nous avons eu des jours très
désagréables. La saisie n'a pas encore eu lieu, peut-être on pourra arranger les
affaires, mais en attendant aucun meuble ne peut bouger. La portière a reçu l'ordre
de ne rien laisser passer. Monsieur Le Comte dit que les étrangers ne courent aucun
risque, mais moi je ne suis pas sûre du tout. Enfin peut-être tout sera arrangé.
Edouard et Non se portent à merveille. Ils te saluent affectueusement.
Je languis d'avoir une chambre à moi, de pouvoir lire et me reposer quand je
voudrai. J'ai eu un élan de générosité qui n'aboutit à rien, car je n'ai rien pu faire
d'utile.

[29 januari 1868
Van den Rijn (VII)]
29 januari 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
25.

Van den Rijn, 27 Januarij.
Te Crefeld is in de laatste zitting van den gemeenteraad de afschaffing van het
schoolgeld behandeld. Van verschillende kanten is ernstig aangedrongen op de
vervanging van het schoolgeld door eene stedelijke belasting; daar echter weldra
een wets-ontwerp omtrent het onderwijs in de Kamers zal worden behandeld, en
het budjet der
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gemeente voor het loopende jaar reeds vastgesteld was, is eenstemmig besloten,
deze vraag tot het in behandeling nemen van het budjet over 1869 uittestellen.
r

- De Frankforter Senaat heeft, met 25 tegen 24 stemmen, d Berg tot tweeden
burgemeester gekozen. Hij was gedurende de woelige dagen van Junij 1866 het
eenige lid van den Senaat 't welk zijne toestemming niet gegeven heeft tot de
beteekenisvolle stappen van dat Ligchaam. Ook de meeste Stadsraden zijn met
geringe meerderheid gekozen. De benoeming van den tweeden burgemeester moet
door den Koning bekrachtigd worden. Hij en de vier bezoldigde Stadsraden
aanvaarden hunne betrekking voor een tijdperk van twaalf jaren; de onbezoldigde
Stadsraden daarentegen slechts voor zes jaren; terwijl de helft dezer laatsten om
de drie jaren aftreden. Een sedert vele jaren met Frankforts geschiedenis naauw
verbonden en zeer merkwaardig persoon, dr. Muller, is bij deze verkiezingen in het
geheel niet in aanmerking gekomen.
- De Berlijnsche correspondent der Kölnische-Zeitung schrijft aan dat blad: ‘De
eigenaren van wijnbergen aan den Rijn hebben zich reeds herhaaldelijk bij de
Bondskanselarij verzet tegen het verminderen der inkomende regten op
buitenlandschen wijnen van 4 op 2 th. Onlangs heeft nu ook de Kamer van
Koophandel van Wiesbaden-Rudesheim in dien geest aangedrongen op de
tusschenkomst der Duitsche Handelsvereeniging in de hoofdstad. Genoemde Kamer
beroept er zich op, dat in Frankrijk en Hongarije de grond goedkooper, de belasting
lager, het dagloon geringer, de wijnbouw eenvoudiger en het mesten onnoodig is,
en dat bovendien in genoemde landen minder oogsten mislukken, dan aan den Rijn
en in Zuid-Duitschland. Ofschoon deze beweringen juist zijn, bewijzen zij niet hetgeen
te bewijzen was; en de stand der onderhandelingen tusschen Frankrijk, Mecklenburg
en Pruissen in aanmerking genomen, zal aan eene verlaging der inkomende regten
op den wijn niet te ontkomen zijn. Om de wijnproductie aan den Rijn en in
Zuid-Duitschland voor schade te behoeden, moeten andere middelen worden
aangewend. Men zou o.a. den zeer hoogen gemeente-accijns kunnen afschaffen,
die hier en daar van de binnenlandsche wijnen geheven wordt, terwijl het den
gemeenten door handelsverdragen onmogelijk is gemaakt, buitenlandsche wijnen
in dezelfde mate te belasten. Ook zou, naar gelang der omstandigheden, op eenige
plaatsen
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gedacht kunnen worden aan eene vermindering der belasting op de wijnbergen; en
misschien zou het doeltreffend wezen, indien de belanghebbenden trachtten, hun
oogmerk door veranderingen in het binnenland te bereiken, die gemakkelijker tot
stand te brengen, en tevens duurzamer zijn.’
- Men schrijft uit Wiesbaden aan de Allgemeine-Zeitung: ‘Bij den overgang van
het Hertogdom aan Pruissen, is uitdrukkelijk beloofd, dat onze schouwburg de
toelage, die hij tot dus ver van den Hertog genoten had, ook in het vervolg uit de
koninklijke cassette genieten zou, en men bouwde zoo zeker op die belofte, dat er
reeds aan gedacht werd, de kosten voor het oprigten van eenen nieuwen schouwburg
uit de gemeentekas te bestrijden. Groot was dus de teleurstelling, toen dezer dagen
de intendant der koninklijke schouwburgen te Berlijn meldde, dat het inkomen van
ons theater uit de koninklijke kas met 22,000 fl. 's jaars verminderd was. Daarbij
komt nog, dat, na den afloop van het contract met de speelbank, een subsidie van
57,000 fl. zal komen te vervallen, hetwelk, volgens een verdrag, jaarlijks door den
pachter dier Bank, aan den schouwburg werd uitbetaald. Ten gevolge van dit alles,
zullen wij ons met eene zeer matige dotatie en met de gewone ontvangsten moeten
vergenoegen. Tot dus ver hadden wij hier kunstenaren, die, behoorlijk bezoldigd,
onze stad een tamelijk verheven standpunt op het gebied der tooneelspeel- en
zangkunst deden innemen; dit zal voortaan het geval niet meer zijn. Er wordt tegen
onze klagten daarover aangevoerd, dat de rijkste civile-lijst niet in staat wezen zou,
alle steden van den derden en vierden, ja zelfs die van den tweeden rang, van een
behoorlijk theater te voorzien. Ons antwoord daarop is, wel is waar, toestemmend,
doch onder opmerking, dat dit de vraag niet is, dewijl aan onze stad bijzondere
toezeggingen gedaan zijn, en omdat, - in Koningrijken, even als in Hertogdommen,
- belofte schuld maakt.’

[30 januari 1868
Brief van Multatuli aan Tine]
30 januari 1868
Brief van Multatuli aan Tine, aangevangen op 25 januari. Enkel en dubbel velletje
postpapier, waarvan vijf bladzijden beschreven. (M.M.)
Op bl. 6 het adres: Madame Douwes Dekker baronne de Wynbergen Coll. fem.
Le Comte Vigo via di Rugabella Milan Italie
Edinburg: de uitgevers van de engelse Max-Havelaarvertaling.
president Minister V.Z.: graaf Van Zuylen van Nijevelt, minister van Buitenlandse
Zaken.
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Keulen 25 January 1868
lieve beste tineke, Ik heb je brief van verleden dingsdag 21 January (ontvangst
12 thaler) Je zou dien avend naar Deiss adresseren. Ik had juist dien dag naar je
getelegrafeerd dat ik nog een dag of acht hier blyf. Misschien had je al naar den
Haag geschreven. nu, onze beste Nahuys heeft Mina geprevenieerd. Ik zal de brief
hier krygen. Meld me goed, nummer en datum van myn brieven. Ik houd er nota
van. Zoo, wou non wel 1000 fr. geven om intepakken! Och dat lieve kind!
Dat ik niet weg ben van hier, is om R. geen voorwendsel te geven dat ik buiten
de afspraak ga. Ik wacht elk oogenblik een brief van hem. Hy is zeer draaierig.
Ronduit gezegd menageer ik hem, niet voor het goede wat ik van hem wacht, maar
om 't kwade dat ik van hem vreezen zou als ik hem brusqueerde. Antwoordt hy nu
op myn laatsten brief niet behoorlyk, dan ga ik zonder zyn roepen naar den Haag.
Ik kan nu, wat het geld aangaat. Ik zal den brief nog een dag laten liggen om te zien
of er wat komt.
Komiek dat ik deze dagen (als bewys van opleven) weer eens iemand heb kunnen
beschermen. Een meisje stond zoo goed als op straat. Ik heb haar voorlopig een
kamer in ons huis laten geven, en zy schryft nu op advertentien. Ze schynt een goed
kind te zyn.
t Is hier een ellendig weer. Het sneeuwt en ik kan haast niet schryven van de kou.
30 January
Ik heb je brief aan M. Deiss, myn beste tine.
Van R. een zeer vriendelyken, maar toch zonderlingen brief. Hy klaagt dat de
minister van Kol. zoo prozaisch is! En raadt me aan te wachten met naar den Haag
te gaan tot de verkiezingen afgeloopen zyn. De verkiezingen zyn afgeloopen. Hy
moet dus hiermede bedoelen sommige herstemmingen. Maar ik begryp niet waarom?
Ook zegt hy (heel vreemd) als ik tegen dien tyd daarvoor eenig geld noodig heb wil
hy my dat zenden. Ik heb hem geantwoord dat ik sedert het verloren gaan van dien
brief niet ryker geworden ben - Die Edu! - och maar ik kan nu niet veel schryven. Ik
heb veel te schryven aan Edinburg.
Schryf my tot nader order hier. t Is beter om van hier naar Holland te zenden, dan
van Holland terug. Voor 't doorzenden zal ik zorgen. Voor een paar dagen raakte
ik in aanraking met een meisje dat niet
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wist waar ze den nacht zou doorbrengen. Ik bragt haar by Mimi, en er was in 't huis
waar wy wonen een kamertje te krygen. De bedoeling was voor een dag of hoogstens
twee. Nu, komieker aventuur heb je nooit gezien. Ze wil niet weg. Ik had sedert jaren
niet gelachen, maar dat kind doet me uitproesten van lachen. Gister zeide Mimi en
ik dat er zware zorgen waren en dat ook het kamertje waar zy sliep, tegen den
eersten verhuurd was. ‘Och zei ze dat is niets, gy (dat heet: ik) moet immers toch
naar Holland. ga dan maar wat vroeger dan kan ik wel blyven. Dat is brutaal denk
je? Nu, ze is zacht en goed, maar kan zich niet verbeelden dat ik haar op straat zou
zetten. Nu heeft ze op een advertentie geschreven. t Is komiek om aantezien. Ze
is 22 jaar maar net een kind in vertrouwen en daarby een uitstekend verstand. Ze
zegt dingen die men zóó zou kunnen opschryven. Ook zingt zy (zonder muziek te
kennen) zeer schoon. Ze reciteert aardig en brengt het te pas onder 't gesprek. Ze
is niets mooi, en toch moet men op haar letten en naar haar kyken. Ik zei haar dat
ik zooveel zorgen had en dat ze my bezwaarde. Dan lacht ze en zegt dat alles zich
wel schikken zal. Ze doet me denken aan Edu. Daar ik eens meende dat ze huilde
omdat ik haar wat ruw gezegd had dat ik haar niet houden kon, en toen uit medelyden
dat wou goed maken, begon ze te lachen, en zei dat ze volstrekt niet geloofd had
dat ik 't meende. Nu denk je aan verliefdheid of zoo iets? Geen idee. Ze zeide gister
- nu ze sprak heel koel verstandig over die dingen. Nu moet je weten dat de eigenlyke
oorzaak van haar verlegenheid was dat een heer haar geengageerd had om zingen
te leeren (want haar stem is heerlyk) om dan aan 't theater te kunnen debuteren.
Nu, nadat ze dit goedmoedig had aangenomen, en hare betrekking in een winkel
daarom had opgezegd, bleek er dat men haar voor wat anders gebruiken wou. Toen
is ze woedend geworden en in die stemming ontmoette ik haar. Oogenblikkelyk
ging ze met my meê, en nam myn troost zoo letterlyk op als een kind. Het is een
curieus studie-exemplaar. De hoofdzaak is dat ik toch op 't punt sta hier optebreken.
Hoe 't dan moet, weet ik niet. Maar zy (net een geloovige) zegt: och, er zal wel een
middel gevonden worden, ik zal toch niet ondergaan.’ Ze was tot voor korten tyd
huishoudster bij haar broêr (een onderwyzer) die trouwen gaat, en daarom wou ze
weg, of moest weg.De Max Havelaar is reeds in de Schotsche couranten geannonceerd. Nu zit ik
erg in den brand met myne corresp. met R. en de enga-
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gementen met de Schotsche uitgevers. t Is moeielyk niets te bederven aan een der
beide kanten. Wat ik van R denken moet weet ik niet. Gedurig kom ik op 't idee dat
hy me voor gek houdt, maar met welk doel? Zyn laatste brief is zeer vriendelyk. Ik
heb hem aan de Châteleux gezonden, om dezen te interesseren voor myn getob.
In myn vorigen schreef ik je dat ik te Maastricht by hem geweest was. Hy was
allerliefst en hartelyk. Ik stel er belang in, hem op de hoogte te houden. Jammer dat
hy door zyn kwaal zoo dikwyls onmagtig is. Als hem dat overvalt, is hy geen mensch
meer.
Je begrypt hoe graag ik je in plaats van al dat gemaal, iets décisiefs schreef. Maar
beste lieve tineke wyt het my niet. Ik lyd er genoeg onder. Dat stelen van dien brief
was een ware fataliteit. Daardoor omdat R. 's toon my in die zaak niet beviel, moest
ik somwylen bar schryven. 't Is nu al een kunststukje dat ik toch bewerkt heb dat hy
weer vriendelyk geworden is, zeer lief eigenlyk wat de toon aangaat. Ook de
president Minister v.Z. is my genegen; de zaak schynt nu te zyn dat R en v.Z. te
zamen den minister van Kol. niet kunnen dwingen. Ik heb R. een stuk uit myn drama
gestuurd waarin een minister gekarakteriseerd wordt. van Zuylen en hy zelf kunnen
er 't hunne uit nemen (Er zyn schoone passages in dat drama.)
Ik heb nog geld genoeg om naar Holland te gaan. maar R. moet my roepen en
hy moet my zenden.
Als ik ongeroepen kom, zou dit een pretext kunnen wezen om te zeggen: ‘wat
doe je hier, ik zou je zaak wel in orde gemaakt hebben.’ En wat het geld aangaat,
o

o

1 kan ik 't best gebruiken, 2 wil ik dat hy 't nog eens zendt om z'n toon in den
beginne. Dat weder zenden beduidt dat het niet myn schuld is.
En nog een reden dat ik niet ongeroepen ga. Als de minister van Kol. lastig is,
zou ik me boos maken, en wat kunnen bederven. 't Is dus van belang dat hy goed
gestemd zy, en dat kan R. beter dan ik. Ik voel dat ik van Hasselman (zoo heet de
minister. 't is de zwager van Parvé die te Soerabaya bij je geweest is) niet veel
verdragen zou. - Och die Edu met z'n rot! En nonni die haar sommen niet maken
kon! Goddank dat je gezondheid wat beter is. Dat is de hoofdzaak van alles! Wees
toch niet boos op my dat alles zoo traineert. Ik doe wat ik maar kan. 't Is een
schaakparty, moet je denken. En dat kan men niet forceren. Na alle tegenspoed is
't al heel sterk dat ik R. behouden, en van Zuylen gewonnen heb. v. Zuylen is op 't
oogenblik hoofd-
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persoon. Op 't oogenblik wacht ik weer. Ik ben benieuwd wat R antwoordt. Hy zegt
dat hy zyn best wil doen, en meer kan ik niet vorderen. Ook merk ik dat hyzelf boos
is dat het nog niet gelukte. Jou berekening van 500 fr. is (als altyd van jou) heel
modest. Ik hoop je ruimer te zenden, want ik vraag rappel van wachtgeld. Kortom,
kind, de party is altyd aan den gang, en ik kan niet zeggen dat ik tot nog toe fouten
gemaakt heb. De grootste angst was jou gezondheid. Dat drong tot haast. Nu ik
daarover een beetje geruster ben, overyl ik niet.
Door myn bemiddeling is Huëts positie veel verbeterd. Hij heeft naar 't schynt een
officiële aanstelling gekregen (dat schryft R. en ook die beste Nahuijs, de vertaler
van M.H. En... Huët zelf heeft het me nog niet geschreven! Ik denk valsche schaamte,
omdat hy geslaagd is, door my, en dat ik nog tob. Maar goed en solide is hy. 't Zal
zich wel oplossen. Hy erkende zelf in een vorigen brief dat ik hem een grooten dienst
gedaan had, en noemde my een toovenaar, omdat ik hier van Keulen uit den invloed
had hem naar den Haag te laten roepen en met de ministers in aanraking te brengen.
't Is dan ook zonderling. Toch doet het my veel pleizier om zyne relatie met Potgieter.
Dag beste lieve tine, dag kind. Van Edu (z'n lidmaatschap!!) is curieux! Och ga
toch eens na wat ik mis! En ik verlang zoo naar nonni. Ik wil heel zacht met haar
zyn, daar kun je op rekenen. dag beste tine, dag kind.
Dat meisje vraagde zoo even of we haar toch niet wilden wegzenden. Ze wou in
onze kamer slapen zei ze, ‘dat kon wel, want ik was toch al zoo oud.’ Curieuser
schepseltje heb je nooit gezien. Zeer verstandig en toch een kind. 't Is me een studie
voor een roman.

[1 februari 1868
Van den Rijn (VIII)]
1 februari 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no. 28.

Van den Rijn, 30 Januarij.
sten

Te Keulen heeft den 27 , in de dusgenaamde groote Gürzenich-zaal, eene meeting
van roomsch-katholieken plaats gehad, waarin een adres aan den Paus is
vastgesteld. De vergadering is bijgewoond door 3000 à 4000 personen. Zij was
belegd door een comité, als welks voorzitter de schilder Baudri fungeerde. Nadat
de heer Baudri
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de aanwezigen verwelkomd en de vergadering geopend had, is tot voorzitter der
r

meeting benoemd jh . von Waldbott-Bassenheim. Tot onder-voorzitters werden
ste

gekozen de heeren Conzen, 1 burgemeester van Aken, en Saedt,
advocaat-generaal bij het geregtshof te Keulen. Onder de aanwezigen werden
opgemerkt de aartsbisschop Paulus, de wijbisschop Baudri en vele andere prelaten.
De aartsbisschop opende de rij der voordragten met eene korte toespraak, waarin
r

hij zinspeelde op de lezingen van d . Vogt over den oorsprong van den mensch,
korten tijd geleden in ditzelfde lokaal gehouden; lezingen, die, volgens den
aartsbisschop, niet tot verheerlijking des Christendoms gestrekt hadden, gelijk de
thans belegde vergadering deed, maar hadden moeten dienen ‘om ten koste van
den mensch de waardigheid van het dier te verheffen.’ De voornaamste spreker
was een prelaat uit Mainz, de heer Moufang, die de stelling ontwikkelde, dat alleen
groote ideeën in staat zijn, een volk te bezielen, en die, ten bewijze daarvan,
verschillende voorbeelden uit de nieuwere geschiedenis bijbragt. Engeland, beweerde
hij, welk Rijk in de staatkunde waarlijk groot geweest was, toen zijne politiek door
groote beginselen werd bestuurd, was thans, nu het alleen nog de gehoorzame
dienaar van alledaagsche en pecuniële belangen heeten mogt, zoo diep gezonken,
dat ‘geen haan er meer naar kraaide, hetzij een britsche Premier iets zeide, of niet
zeide.’ Frankrijk, voor hetwelk men in 1851 de periode der welvaart geopend had,
zocht die welvaart thans te bereiken door beursspeculatien, en de sluwste Regent
onder de Vorsten was zoo zwak geworden, dat hij ‘zich in de armen der
ultramontanen had moeten werpen.’ America was te gronde gegaan door de zucht
de

naar geldverdienen. In Duitschland was gedurende de geheele 18 eeuw nergens
meer eenig spoor van hoogere ideeën ontdekt kunnen worden. Dat de fransche
soldaten de Duitschers op den nek getreden hadden, was onvermijdelijk geweest,
omdat, al was het denkbeeld, hetwelk die soldaten bezielde, een dwaalbegrip, dat
begrip nogtans verheven en daardoor magtig was. Met Oostenrijk was het thans
zoo beklagelijk gesteld, dat de ministers van Keizer Frans Joseph er niets beters
op wisten, dan in de romeinsche kwestie onzijdig te blijven. De groote denkbeelden,
welke de Paus in zijnen persoon vertegenwoordigde, waren, volgens den redenaar:
de geregtigheid; de waarde der onzigtbare goederen; de onafhankelijkheid van het
godsdienstig gezag; de eenheid
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en verwantschap van alle volken der Christenheid. Tot staving van zijn beweren,
dat de Voorzienigheid het der groote ideeën nooit aan groote mannen haperen liet,
beriep de spreker zich op een aantal beroemde kerkelijke en wereldlijke Vorsten
en ten laatste ook op het voorbeeld van Pius IX.
sten

- In den avond van den 25 , tusschen 5 en 8 ure, heeft de leeraar der
Baptisten-gemeente te Keulen, welke ongeveer vijftig leden telt, aan acht nieuwe
lidmaten, - vier jonge mannen en vier jonge vrouwen, - aan den oever van den Rijn
den christelijken doop bij indompeling toegediend. Die plegtigheid is door de geheele
gemeente bijgewoond. Om de rivier te bereiken, heeft de stoet, aangezien eene
der stadspoorten reeds gesloten was, een grooten omweg moeten maken en bijna
anderhalf uur, langs onbegaanbare binnenpaden, met sneeuw en hagel moeten
worstelen. De leeraar, de diakenen, de diakonessen en de doopelingen hebben
zich onbeschroomd te water begeven, en niemand schijnt daarvan eenig letsel
bekomen te hebben. In Pruissen, waar (met uitzondering van Barmen) de Baptisten
eene bijna nog onbekende, ofschoon sedert 1844 door den Staat erkende secte
zijn, heeft deze gebeurtenis veel opzien gebaard.
- De bevolking van Aken volgt dezer dagen met gespannen aandacht den loop
van een crimineel regtsgeding, hetwelk voor het hof van assises aldaar gevoerd
wordt. Het betreft eene aanklagt wegens moord, ingebragt tegen den landbouwer
Classen, te Holtum, zijne dienstbode Margaretha Krings en zijnen knecht Wilhelm
den

Rosellen, die beschuldigd worden, den 15 Junij des vorigen jaars, met
voorbedachten rade Classens vrouw om het leven gebragt te hebben. Naar het
schijnt, is Rosellen slechts een werktuig geweest, en moeten de 60jarige Classen
en de nog jeugdige Margaretha Krings als de hoofdschuldigen aangemerkt worden.
Er bestaat vermoeden, dat door die twee personen in Januarij 1864 nog een andere
moord gepleegd is, en wel op Classens 18jarigen zoon, die geweigerd had, met
Margaretha in het huwelijk te treden en een haar toebehoorend kind te erkennen,
omdat hij, naar zijn zeggen, niet verkoos, de bijzit van zijn eigen vader tot vrouw te
bekomen.
- Eenige dagen geleden is gemeld, dat te Neu-Iserlohn, in Westfalen een
honderdtal mijnwerkers deels gedood, deels gekwetst waren geworden ten gevolge
van ‘een onweder’, hetwelk in die streken had gewoed. Dat berigt was onjuist. Er
heeft namelijk in eene der
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steenkolenmijnen van Neu-Iserlohn eene ontploffing plaats gehad.
- De minister van Financien in Beijeren is gemagtigd tot het aangaan eener leening
van ruim 66 miljoen fl. ten behoeve der spoorwegen in dat Rijk. Er zullen in het
geheel negentien nieuwe lijnen worden aangelegd, en met het bouwen van zeven
daarvan zal ten spoedigste een begin worden gemaakt. Voorts zal o.a. meer
uitbreiding worden gegeven aan het stationsgebouw te Munchen.

[februari 1868
De Engelse vertaling van de M.H. verschijnt]
Begin februari 1868
De engelse vertaling van de Max Havelaar verschijnt met het onderstaande
titelblad. Het is een boek van X + 2+ 411 blz. op goed papier in donkerbruine band.
Tegenover het titelblad bevindt zich een uitvouwbare kaart van Java, achterin het
boek een uitvouwbare tweekleurige kaart van Dutch Possessions in Indian
Archipelago. De tekst heeft talrijke verklarende voetnoten. (M.M.)
Een der exemplaren in het M.M. is door de eerste eigenaar gedateerd: Ed. Colston
Edinburgh. Feb. 25, 1868.
Er is méer reden om te twijfelen aan de juistheid van de woorden Translated from
the Original Manuscript, dan aan de bedoeling ervan. Deze immers is duidelijk: te
laten zien dat Van Lenneps ‘rechten’ niet in het geding waren. Het is echter zeer de
vraag, of Multatuli in 1867 wel een manuscript bezat. Het handschrift dat in 1860
voor de druk was gebruikt, is hem nooit teruggegeven, en hij heeft er, voorzover
bekend, ook nooit om gevraagd. Op een bepaald ogenblik meende hij zelfs dat Van
Lennep het aan de Maatschappij der Ned. Letterkunde te Leiden ten geschenke
had gegeven. Het is in 1910 te voorschijn gekomen uit de nalatenschap van de
eerste uitgever, De Ruyter, en toen overgedragen aan de vereniging het
Multatuli-Museum. Op dit handschrift kan Nahuijs dus niet gedoeld hebben. Maar
er was, zoals men weet, een klad-handschrift aan voorafgegaan. De mogelijkheid
dat Multatuli dit in 1867 nog bezat, is denkbaar maar wel hoogst onwaarschijnlijk.
In elk geval volgt de vertaling de indeling in hoofdstukken, zoals die in 1860 door
Van Lennep was aangebracht, mét de toevoegingen zoals: ‘Vervolg van het opstel
van Stern’, waarvan het auteursrecht uitsluitend aan Van Lennep toekwam. In de
tweede plaats komt de zin over de opvolger van Duymaer van Twist, waarvan Nahuijs
later (vgl. 7 maart) mededeelt dat nu de oorspronkelijke tekst wordt gevolgd, niet
overeen met het handschrift - tenzij men veronderstelt dat er juist hier verschil is
geweest tussen het eerste manuscript en het net-schrift dat als kopij heeft gediend.
Ten
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derde is in de engelse vertaling niet het door Van Lennep geschrapte aantal
bijbelvragen van Frits hersteld, die ten tijde van de opkomende bijbelkritiek toch
hoogst actueel waren.
Een reactie van Jacob van Lennep op deze vertaling, waarvan hij het verschijnen
alleen maar kan hebben betreurd, is niet bekend.
MAX HAVELAAR
Or the Coffee Auctions of the Dutch Trading Company
by
MULTATULI
Translated from the Original Manuscript by
Baron Alphonse Nahuijs.
Edinburgh
Edmonston & Douglas
1868.
(All rights reserved)

[4 februari 1868
Van den Rijn (IX)]
4 februari 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
30.

Van den Rijn, 1 Februarij.
Het wurtembergsche Heerenhuis heeft zich eenstemmig vereenigd met het besluit
der Tweede Kamer omtrent de afschaffing der ligchamelijke tuchtiging.
- Uit Frankfort wordt gemeld, dat de nieuwgekozen ambtenaren hunne functien
heden zullen aanvaarden. De afgetreden Senaat telde op het oogenblik van zijne
ontbinding 17 leden, waarvan de burgemeester Muller sedert 1833 in dienst der
stad was. Van de vroegere zoogenaamde Rathbank leven nog twee leden, waarvan
r

het gewezen raadslid Finger 81 jaren oud is. Eén lid van den Senaat, d . Reus, is
70 jaren oud; terwijl acht andere allen boven de zestig zijn. Vier leden hebben meer
r

dan dertig, vier andere meer dan twintig jaren zitting in den Senaat gehad. Dr .
r

ste

de

Mumm en d . Berg, de nu verkozen 1 en 2 burgemeester, waren de jongste in
1865 gekozen leden. Van de 17 Senaats-leden zijn acht burgemeester geweest;
r
d . Muller zelfs vijf
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malen. In den nieuwen gemeenteraad zijn vier gewezen Senaats-leden herkozen;
zoodat de overige 13, met behoud van vol tractement, gepensioneerd zullen worden.
Bovendien leven nog vier vroeger gepensioneerde Senaats-leden, die 4000 fl., en
vier gepensioneerde Raadsleden, die 2400 fl. pensioen genieten; zoodat, ook in
geval de staatskas de helft der pensioenen voor hare rekening neemt, het der stad
moeite kosten zal, de andere helft te blijven uitkeeren.
- Dezer dagen is te Arnsberg de Landdag van het Hertogdom Westfalen
bijeengekomen. De voorzitter von Duesberg had den graaf van Westfalen, ofschoon
deze tot nu toe lid van den Landdag geweest is, niet ter vergadering opgeroepen,
dewijl hij, - gelijk de voorzitter bij het openen van den Landdag aanmerkte, - moest
geacht worden, door zijn uittreden uit het Heerenhuis (waardoor hij tegen de
annexatien geprotesteerd heeft), ook zijn lidmaatschap van den Landdag zijns
geboortelands verbeurd te hebben. De vrijheer von Schorlemer, de graaf von
Plettenberg en de vrijheer von Ledebuhr hebben oogenblikkelijk, door het verlaten
der vergadering, hunne afkeuring van deze uitsluiting te kennen gegeven. De graaf
van Westfalen zelf, eerst later van het bijeenkomen van den Landdag onderrigt,
heeft insgelijks tegen zijne uitsluiting geprotesteerd. Reeds vroeger (in 1866) zou,
naar men beweert, de pruissische Regering moeite hebben gedaan om den graaf
zijne plaats in den Landdag te Meschede te ontnemen; hetgeen haar echter niet
gelukt is, wijl, tot nu toe, de Landdag zelf zich daartegen verzet heeft.
- Men leest in de Kölnische-Zeitung: ‘Tegenwoordig is ook onze landweer van
zundnadel-geweren voorzien. De nog voorhanden zijnde percussie geweren zijn
veranderd, en worden door de garnizoens-troepen gebruikt. Het kaliber dezer
wapenen is ongeveer 0,12 rijnlandsche duimen grooter dan van het gewone
naaldgeweer. De geheele landweer-infanterie was vroeger met zijdgeweer gewapend;
welk wapen nu door de bajonet vervangen is; iets, waardoor de uitrusting zeer
vereenvoudigd wordt. De infanterie der linie heeft thans drie verschillende modellen
van naaldgeweren, die onderling in lengte en in sierlijkheid verschillen, maar wier
schot even ver draagt. De piek, waarvan vroeger de buks der jagers voorzien was,
- welk stootwapen tevens als laadstok kon gebruikt worden, - is vervangen door
den bajonet-hartsvanger, dewijl de driehoekige vorm der bedoelde piek deze tot het
aanzetten der lading minder
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geschikt maakte. Het spreekt van zelf, dat de buks thans, door de behoefte aan een
afzonderlijken laadstok, zwaarder geworden is. Met die buksen schiet men 1000,
met de geweren 800 schreden ver. De vroegere piekbuksen zijn kleiner gemaakt,
en veranderd in geweren voor de pionniers, die daarop hun als zaag te gebruiken
zijdgeweer kunnen bevestigen. De dragonders en huzaren hebben eene
zündnadel-karabijn, die 400 schreden ver schiet. Al deze modellen zijn van gelijk
kaliber, namelijk 0.58 rijnlandsche duimen. Bovendien heeft men nog naaldbuksen,
die bestemd zijn voor de vestingdienst, en die met ijzeren kogels geladen worden.
De in den veldtogt van 1864 dikwijls genoemde amusetten hebben kogels van 12
lood; de nieuw vervaardigde daarentegen kogels van 6 lood. Het granaat-geweer,
dat door den onlangs overleden Dreyse was uitgevonden, schijnt niet aangenomen
te zijn; men beweert, dat het voor infanterie-wapen te zwaar is. De eigenaardigheid
van dat geweer bestaat in den kogel, die, zoodra hij in zijnen loop eenig voorwerp
treft, uiteenspat en dus de op het naaldgeweer gemaakte aanmerking, dat de
daardoor teweeg bragte wonden te ligt zijn, doet vervallen.’

[6 februari 1868
Brief van Tine aan Stéphanie]
*6 februari 1868
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 63-64.)
Milan, le 6 Février 68.
Ma chérie, ma Loutjou chère.
A peine j'avais lu ta bonne et charmante lettre ou Monsieur Mantegazza fut
annoncé. Oh, quel homme sympathique, quelle physionomie spirituelle et intelligente,
quel regard pénétrant et doux en même temps. Je crois vraiment qu'il est un médecin
selon mon coeur; il a une manière si simple d'interroger. Je lui ai tout dit de ma
santé, mais depuis quelques semaines je me sens beaucoup mieux. Les bonnes
nouvelles de Dekker m'ont fait un bien énorme. Il trouvait l'état de ma santé sans
la moindre inquiétude. Je lui ai demandé moi même de me visiter et effectivement
le côté gauche n'est pas encore tout à fait guéri. Il m'a conseillé de prendre le matin
du petit lait (siero) et le foie de morue, de bien me nourrir, et de prendre l'air autant
que possible sans me fatiguer. Je suivrai exactement ses conseils. Comme tu as
été méchante et volontaire, enfant terrible!! Au premier moment j'étais furieuse que
tu avais la hardiesse de m'envoyer un
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médecin, mais je dois dire, pour être juste, que tu as bien fait, que ma colère est
changée en gratitude envers toi, et si je ne prends pas garde, je finirai de te louer
trop, trop.
Tu est gentille comme toujours. J'aimerais tant de causer avec toi. L'envie me
prend d'être à Florence. Un beau pays est pour moi la vie, c'est à dire un doux
climat, et comme tu dis cette beauté poëtique dans l'atmosphère qui vous enivre.
Je connais cela; c'est alors qu'on est tenté de croire: ‘il nous reste encore une vie
après la mort...’ Aujourd' hui je me sens plus énergique, car tous ces jours j'ai souffert
de la mélancolie. Je serai contente de partir de cette maison ci; elle m'accable trop.
Fais ton mieux qu'il vienne vite une décision pour Monsieur Le Comte...
Dekker attend encore toujours. Par son influence il a su procurer une très bonne
position à un monsieur en Hollande, figure toi, et lui même il est dans le gêne. Mais
il a beaucoup d'espoir de réussir. Ses lettres sont si touchantes. Comme il serait
heureux de nous posséder tous. On lui a envoyé de l'argent il y a quelques semaines
pour aller en Hollande. Eh bien, cet argent a été volé à la poste; on a trouvé quelques
indices en Hollande, mais rien est encore clair. Cela lui a causé beaucoup d'ennui...

[8 februari 1868
Brief van Multatuli aan Huet]
8 februari 1868
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, tot bovenaan
blz. 2 beschreven. (M.M.)
Keulen 8 February 1868
Waarde Heer Huet!
Ik ontving gister avend uw (haast-)briefje van 5 february.
Er moeten weder brieven verloren zyn gegaan, want uw vorige was van 12
January, en sedert dien tyd vernam ik van anderen een en ander omtrent U waaraan
ik geen geloof kon slaan, omdat ik begreep dat ge my niet zonder tyding laten zoudt
indien er iets geschiedde in de zaken waarover wy correspondeerden en waarin ik,
naar ik geloof, met terzyde zetting van eigen belangen U naar myn beste vermogen
heb bygestaan Wilt gy de goedheid hebben my mede tedeelen of ge my na 12 January niet
geschreven hadt?
t.a.v.
Douwes Dekker
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Men schryft my dat een der oorzaken (o.a.) waarom myne zaken - de zaken waaraan
't leven van myn vrouw hangt! - zoo slecht gaan, een gevolg is van de aanraking
met U! Ik meen dit niet verdiend te hebben, en geloof het dan ook niet. Maar Uw
zwygen is drukkend. Ik hoop dat er brieven weg zyn. Dat is de minst treurige
uitlegging.

[8 februari 1868
Brief van Rochussen aan Multatuli]
8 februari 1868
Brief van Rochussen aan Multatuli. Voor de tekst hiervan zie de brief van Multatuli
aan Tine d.d. 12 februari.

[10 februari 1868
Brief van Multatuli aan Rochussen]
10 februari 1868
Brief van Multatuli aan Rochussen. Voor de tekst hiervan zie de brief van Multatuli
aan Tine d.d. 12 februari.

[10 februari 1868
Beoordeling in de Daily News]
10 februari 1868
Beoordeling van de engelse Max Havelaarvertaling in The Daily News. (British
Museum, London; fotokopie M.M.)
Holland is no longer either the dreaded foe, or the truest friend of England. Our
jealousy of the naval prowess of the Dutch has died out; our dislike of their energetic
competition in the world of commerce has ceased to have a cause. The time has
passed away when the champions of popular rights looked to Holland for a splendid
example of popular government, and when the adversaries of hereditary rulers
beheld in Dutch statesmen, holding their offices in virtue of the votes of their
fellow-citizens, the models of national chiefs. During several years the history of that
country has appeared to be as tranquil as one of its canals. Nothing has occurred
to excite the interest of neighbouring nations, save the tidings of a disastrous
inundation, or the outbreak of a pestilence among cattle. Yet there has not been
peace within its borders. Ministries have been suddenly changed, and the Parliament
has been unexpectedly dissolved. The Liberal party has had several unwonted
checks; the Conservatives have obtained exceptional victories. To the world at large
these incidents have been regarded with indifference. Unless there be some principle
at stake whereof the interest is universal and the triumph or defeat will be general,
not local in effect, it is of little consequence how often, in a constitutional country, a
new ministry is formed or

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

669
an appeal is made to the people. Holland has this in common with its neighbours,
that its inhabitants are threatened with the consequences of that clerical reaction
against liberty of conscience and secular education which is creating dissensions
in other countries, and is not without vigorous advocates among ourselves. But the
real subject of contention which excites the Dutch is one of still wider import, for it
affects the welfare not of themselves alone, but of thirty millions of Orientals, and it
is a subject in which the whole world has an interest, because it raises in a new form
all those issues which led to the abolition of slavery in our own colonies and in the
United States. Now that this momentous problem is under discussion in Holland,
the progress of affairs in that country will be scrutinised with interest by every lover
of freedom.
As in America the fact of slavery being a curse was not fully realised till the
publication of ‘Uncle Tom's Cabin’, so in Holland the public remained in ignorance
of the iniquities wrought in their Indian possessions till eight years ago, when a work
entitled ‘Max Havelaar’ was placed within their reach. It is a novel in form, but in
reality a political pamphlet. The revelations contained in it startled the country, and
have ever since formed the ground for contention in the Legislature. No official
contradiction has been even attempted to be made to the catalogue of ghastly facts
which its author has collected. Others who were equally well informed, but far less
courageous than its author, Mr. Dowes Dekker, have been constrained to admit that
he has understated the case. The authorities, and those to whom the maintenance
of abuses is synonymous with the support of the constituted authorities, have done
their best to persecute the man who revealed the plague spot in their system. He
has suffered pecuniary loss owing to the doors of all employments for which he is
qualified having been closed against him, and he has been unsparingly reviled for
the double offence of being so unpatriotic as to denounce the blunders of his own
government, and so eccentric as to demand justice for the millions in Dutch India
who are the subjects of the King of Holland. The British public can now form an
opinion as to the merits of the case, because an English translation of this remarkable
book has just been published. Although ‘Max Havelaar’ may seem less attractive
to many who read nothing but novels than the morbid and silly stories which are in
demand at cir-
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culating libraries, yet by other and more judicious readers it will be heartily welcomed.
What concerns us now are the new facts contained in it; and these we shall briefly
set forth.
The Dutch East Indies are governed by native chiefs, called Regents, to whom
the Government pays salaries, and by Dutchmen called Residents, who are in
communication with the home authorities or their delegates in the East. The natives
acknowledge the Regents as their lawful masters, and obey their commands. The
Residents are the masters of the Regents, and employ them as the agents for giving
effect to their wishes. In Java, the most important of these colonies, the Regents
have the power of compelling the native labourer to work in whatever way they think
proper. They are paid a salary, but that is disproportionate to their expenses, and
were it not that they have, in addition, a percentage on the products raised within
their districts, as well as the arbitrary disposal of the labour and property of the
people, they would be unable to live in the state suited to their rank. The pay of the
Residents is also very small, but their incomes are swelled by premiums on the
produce. What the native does naturally is to cultivate rice. This is to Java what the
vine is to certain parts of France and Germany, the plant most easily grown, and
from the culture of which the largest profit can be reaped. But the Dutch Government,
caring nothing about the tiller of the soil, and thinking merely about its selfish interest,
compels the native to grow such articles as coffee, sugar, indigo, or cinnamon. The
wish of this Government is law to the Regent. He orders the people in subjection to
his control to sow whatever crop is in request. We are assured that as a result of
this, the poor Javanese is driven away from his rice fields, and that ‘famine is often
the consequence of these ‘measures.’ We should be surprised if the case were
otherwise. Against the tyranny of which he is the victim the poor labourer has no
remedy. He dares not complain to the European Resident about the hardships
inflicted upon him by the native Regent, or the Dutch Government supports the rights
of the Regent over the natives, and the Regent would effectually punish anyone
who rebelled against his authority. Sometimes matters become desperate, and the
wretched natives die so fast that inquiry is made as to the cause. It is said that ‘a
few years ago whole districts were depopulated by famine; mothers offered to sell
their children for food; mothers ate their
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own children. But then the mother country interfered. In the halls of the Dutch
Parliament complaints were made, and the then reigning Governor had to give
orders that the extension of the so-called European market should no longer be
pushed to the extremity of famine.’ It will be asked why do the European Residents
permit the abuses to flourish unchecked? That they do so is not the fault of their
instructions, for they are all obliged, before entering on the discharge of their duties,
to take an oath ‘to protect the native population against extortion and tyranny.’ But
in practice they are afraid to interfere, because they know that the result will be the
diminution of the produce, the consequent displeasure of their superiors, and
probable loss of their places. Hence the official reports are expected to contain the
following phrase, which is a literal version of the original: - ‘Tranquillity remains
tranquil.’
The publication of ‘Max Havelaar’ was equivalent to a sweeping contradiction of
the official reports which the Home Government had accepted as truthful. That the
system is what we have stated it to be appears certain. We cannot wonder, then,
that the results should be so deplorable. It seems clear that the Javanese are slaves
in reality, if not in name. The Liberals in Holland are justly indignant that the stigma
of upholding so iniquitous a system should rest upon their country. They are met by
the Conservatives with the answer that to preserve vested interests is a duty, and
that to do justice to the natives of the Indian Archipelago would be to increase
taxation at home. The Liberals say, give the peasant a plot of ground and let him
till it as he pleases; make him feel that he is a free man, and, in the end, the country
will be better cultivated, the people contented, and the revenue increased. The
Conservatives are eloquent in their denunciation of the idleness of the native, and
are convinced that were he not a slave to his present masters, he would fall a prey
to the spoliation of other oppressors. In short, we have but to listen to the Dutch
Conservatives in order to hear reiterated the cruel fallacies which slaveholders have
always urged, and for the obstinate maintenance of which not a few slaveholders
have been bitterly and righteously punished. At present the Conservative party is
in power, and its colonial policy is triumphant. The monarch openly sides with the
Conservatives. But the opposition is strong enough to render the ascendancy of the
party of reaction and injustice very short-lived.
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The publication of ‘Max Havelaar’ in English will tend to excite sympathy between
those who, reading it here, are shocked at its contents, and those who in Holland
are labouring to apply the remedy. No Dutch statesman will lack admirers in this
country should he strive to remove from his nation the reproach that in the Eastern
Archipelago its Government gives practical support to the abominable doctrine that
man may keep his fellow in bondage.

[12 februari 1868
Brief van Multatuli aan Tine]
12 februari 1868
Brief van Multatuli aan Tine. Enkel velletje postpapier, geheel beschreven. Het
papier is in tweeën gescheurd. (M.M.)
ik ga voort om dek zyn oogen: bij deze woorden begint het handschrift van Mimi.
Eduard antwoordde daarop: deze woorden zijn (later?) doorgestreept. Blijkens
de brief van 3 maart is ook het onderstaande pas op die datum verstuurd.
Keulen 12 february 1868
lieve tineke! Ik heb je brief van 6 feb, met het snoepig briefje van die lieve non.
Wat schryft dat kind mooi, en goed. Het is waarlyk verbazend zoo als dat kind schryft,
en ze weet haar gedachten zoo bestemd uittedrukken! Ze schynt maar niets
ingenomen met haar school. Ze zegt ‘nooit zoo'n verschrikkelyken school gezien te
hebben!’ Verbeelje! Zoo'n nest. En de klasse is haar te moeielyk, zegt ze, maar dat
is myn ergst bezwaar niet voor haar. Ze zal zich wel gauw thuis voelen in die
moeielyke klasse. t Is een rot. En alles wat je over Edu schryft is komiek. Ook ik
ben niets ongerust over hem, al is hy geen schoolman. Wel wou ik graag een en
ander met hem behandelen om wat gronden intehalen, maar toch ben ik niet bang.
Ik dank je wel dat je my zooveel over de kinderen schryft.
De zaak met den Haag loopt tot nog toe ellendig. Ik sta gedurig in beraad om R.
bepaald te zeggen dat ik van alle onderhandelingen afzie, en myn laatste brief is
dan ook redelyk forsch. Om je goed intelichten zal ik niet beter kunnen doen dan
zyn laatsten te copieren. ‘sHage, 8 february. WEH. Het doet my zeer leed U nog
niets goeds, niets bepaalds te kunnen mededeelen. Hoe dikwyls ik ministers sprak,
altyd hetzelfde: prys stellen op uwe ondersteuning, maar nooit iets positiefs.
Misschien zyn zy het niet geheel eens, misschien
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omdat gy geene bepaalde conditien hebt gesteld, en zy bevreesd zyn òf voor de
publieke opinie of voor overdreven eischen van Uwe zyde! Misschien, en wel meest
waarschynlyk zyn zy geabsorbeerd door den verkiezingsstryd. Nu deze zoo weinig
gunstig resultaat heeft opgeleverd, voorzien zy - ik ga voort om dek zyn oogen misschien geen lang leven meer en durven zy daarom geene doortastende
maatregelen nemen. Misschien dat de vertaling in het Engelsch van Max Havelaar
en wel door uw vriend Nahuijs bezorgdheid heeft verwekt. Ik raad maar weet het
niet.
Zou het niet goed zyn zoo UEd eens eene niet overdrevene brochure schreef om
het gezag te steunen?
De Heer Busken Huet heeft het besluit genomen om naar Indie te gaan. Ik heb
hem dringend geschreven U tot zyn opvolger te Haarlem aantebevelen, er schynt
echter weinig kans op. Ik zou U zoo gaarne uit uwen ellendigen toestand helpen,
om U met vrouw en kinderen weder te vereenigen en een gerust leven te verschaffen.
Ik doe wat ik kan, doch heb geene magt en maar een beperkten invloed. Mogt UEd
Keulen willen verlaten om welke reden dan ook, en daartoe nog eenig geld behoeven,
ik ben er nog bereid toe het U te verschaffen. Wanneer het daartoe mogt komen
schryf my dan en ik zal casuquo een wisseltje uit Amsterdam laten komen. Ontvang
myne goede wenschen voor uwe toekomst.
Rochussen.
Eduard antwoordde daarop:
Keulen 10 febr. 1868.
Excellentie! Ik ben in het bezit van Uwer Exc geachte letteren van eergisteren en
hoe erkentelyk ook voor de moeite die Uwe Exc zich wel gelieft te geven, moet ik
om oprecht te zyn ronduit verklaren, dat de inhoud my evenzeer verbaasd als
verdrietig maakt. Uwe Exc. vraagt my òf ik eenig geld noodig heb om in den Haag
te komen. Reeds sedert December wachtte ik - vertrouwend op de toegezegde hulp
- daarop te vergeefs, en om nu geen geld noodig te hebben, zou ik maatregelen
hebben moeten nemen, die ik achterwege liet in verband met de aangeknoopte
onderhandelingen. Sedert lange jaren reeds zou ik geen hulp noodig hebben, indien
ik hadde kunnen besluiten gebruik te maken van den invloed die ik kan uitoeffenen.
zoodra ik overga tot het opgeven van myne verhouding tot myn vaderland.
Meenen de ministers by voortduring my te moeten ter zyde schui-
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ven - iets wat onmogelyk is, zoodra ik wil optreden - de gevolgen komen op hun
hoofd.
Indien ik met de regeering zelve met name met het departement van Kolonie in
aanraking ware geweest, waarlyk ik zoude geen 2½ maand gedraald hebben met
eene décisie! Nu echter was het my moeilyk, iets te doen, waardoor ik den schyn
op my laadde, alsof ik Uwer Excellenties vriendelyke tusschenkomst niet op prys
stelde. Wat aangaat het schryven eener brochure om de tegenw. regeering te
steunen... vooraf moet ik dan toch een bewys hebben, dat die regeering het goede
wil en zoolang zy Havelaar niet hersteld hebben, is dit het geval niet!
Ik kan geene regeering steunen die knevelary en moord in bescherming neemt,
en dit doet men zoolang men hem die zich tegen knevelary en moord verzette,
mishandelt. Het bewys van beterschap is makkelyk te geven. Myn volledig herstel
beteekent voor Indië: regt en menschelykheid. Het tegendeel beduidt: voortzetting
van de oude misdaden, en ik, Havelaar, mag geen misdaad aanmoedigen. Dan
toch ware 't my makkelyker geweest, in Indie mee te doen, my resident te laten
maken en naderhand in Nederland minister.
Maar ook over de Europesche zaken verwachtte ik Uwe Exc en den graaf van
Zuilen te spreken. Wat de kamer aangaat... Zy is even onbruikbaar als de vorige.
Met de tegenwoordige wyze van verkiezing is niets aan te vangen. Ware ik tydig in
Ned. geweest, en hadde men my oorzaak gegeven om dit kabinet te steunen dan
hadde ik gezorgd voor een anderen uitslag.
En nòg kan ik dit doen tegen eene volgende ontbinding. Maar ik geloof dan ook
regt te hebben niet beschouwd te worden als een onbeduidend byzaakje. Gelooft
men my niet, dan zal de toekomst uitwyzen of ik de waarheid zeide.
Nooit heeft men my durven aantasten - Ja onlangs zekere Duymaer v. Twist. Nu
de man is op zyn plaats gezet. Ik zelf heb zyn geschryf niet gelezen.
Stelt Uwe Exc in overeenstemming met Uwe toezeggingen er belang in my te
doen overkomen, dan ben ik zoo vry U te herhalen wat ik in Dec zeide: dat ik daartoe
200 f noodig heb. Mogt er kwestie zyn - hetgeen het geval nooit wezen kan - van
vergoeding voor de zedelyke en geldelyke nadeelen, die my de loop der zaak
berokkent dan zouden duizenden niet genoeg zyn! Aan myne arme vrouw is
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't niet veel beter dan een moord. Sinds weken wacht zy van uur tot uur een telegram
dat ik in den Haag ben. In gódsnaam, ik heb meer dan dat te verrekenen!
Ik verzoek Uwe excellentie wel te onderscheiden wat ik over Ned:. zyne regeering
- en over uwe Exc. denk en blyf met de meeste hoogachting en dankbaarheid
Uwer Exc dw. en dankbare dienaar
(was get:) Douwes Dekker
Hoe kon uwe exc. op het idee komen dat ik kommies kon worden van de H.H.
Enschedé? Waarlyk als men op den duur in den Haag doof en blind blyft heb ik
andere dingen te doen, dan de Haarl. courant te schryven. Bovendien ik kan Huet's
protégé niet zyn. Hy is of was de myne.-

[12 februari 1868
Brief van Multatuli aan Huet]
12 februari 1868
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Twee dubbele velletjes postpapier, tot
het midden van blz. 8 beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
Keulen, 12 february 1868
Waarde Heer Huet. Ik heb u wel geschreven na die paar regels in een couvertje
en wel zeer uitvoerig. Op uw ‘erken dat dit sterk is’ antwoord ik dus eenvoudig: neen!
Maar al had ik niet geschreven, mogt ik niets weten van den loop der zaak in den
Haag? Na een kort voorloopig woord dd. 27 December, vernam ik niets. Met smart
wachtte ik berigt, om de aangeknoopte correspondentie over de voor Indien te
kiezen rigting voorttezetten. Toen ge my de eer aandeed myn gevoelen te vragen,
maakte ik my gereed daaraan te voldoen, en achtte het als inleiding (alleen als
inleiding) nuttig dat gy R. en den Minister spraakt.
Niet omdat zy de waarheid zouden zeggen, maar om met U het door hen gezegde
te bespreken, en U te waarschuwen voor veel onwaars. Waarlyk het was eene
inleiding om te voldoen aan uw verzoek, niets meer. De hemel beware my dat ik
om iemand op de hoogte te brengen, verwyzen zou naar een G.G. in ruste, of een
oud-resident die meeknoeide toen ik myn pligt deed, en nu minister is. Noch R. noch
H. zullen 't front hebben zich tegenover my - persoonlyk. - Enfin!
Nu verder dan die Inleiding, hebt ge 't niet laten komen. Ik wacht nog altyd eenig
berigt over uw bezoek van... 26 December. Dàt ge
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by R. geweest zyt, weet ik. Dàt ge later weder naar den Haag zoudt gaan, schreeft
ge me ook. Ik doe een beroep op uwe loyauteit om te beoordeelen of ik al of niet
eenig zedelyk regt had iets over het verhandelde te vernemen? Ik laat nu in 't midden
welk belang dit voor my had, om alleen te wyzen op het verdriet genegligeerd te
worden op een oogenblik dat men zich met hart en ziel toelegt een vriend een dienst
te doen, (niet over aanstellingen of zoo iets - daarvan wist ik niets) neen, door U
zoo goed mogelyk op de hoogte te brengen van de zaken in Indie. Dit toch hadt ge
my gevraagd, en ik nam 't zeer à coeur. Van aanstellingen, of pogingen daartoe
hoorde ik van anderen (o.a. van R.) en begreep er niets van.
Ik vraag U uitdrukkelyk of uw zwygen vriendschappelyk is? - Dat ik niet zou
geschreven hebben (ik heb wel geschreven en uitvoerig!) doet niet ter zake, daar
ik tyding van U wachtte.
En attendant hield ik my bezig met het maken van nota's die u te Batavia alle hulp
hadden kunnen doen versmaden, en zelfs - ik begon reeds aan een maleisch
woordenboekje voor Mevr. H. Ik nam alles zoo te harte dat ik zelfs schreef over 't
linnengoed en 't fatsoen van de kabaaien ‘Verwyt ge my dit?’ GY moogt niet met woorden spelen. Die vraag werpt een leelyk
licht op my, - en dus komt ze niet te pas. Niet dàt verwyt ik u - integendeel ik was
dankbaar dat ik eens eindelyk iets voor U kon doen, maar ik verwyt U dat ge my die
in deze stemming verkeerde, zoo nonchalant op zy hebt geschoven, omdat ik 't zoo
hartelyk meende, en - neem me niet kwalyk, omdat ik op 't terrein van uwe toekomst
iets meer meen te beduiden dan de heeren R. en H.R. schreef me o.a. dat hy me aan u had aanbevolen voor de H.C. Ik heb hem dit
zeer kwalyk genomen.
Hy poseert zich ook als uw beschermer, en zegt dat gy ‘zoo tevreden’ zyt met
den uitslag. Ook daarvan begreep ik niets. Uwe tevredenheid kon slechts een gevolg
zyn van het slagen in uwe begeerte om thuis te zyn in Indische zaken. Dat moest
van my komen, en niet van R. En daar ge my afsneedt, kan ik noch myn wensch,
noch uwe eigene, vroeger geuite, begeerte vervullen. Dat die tevredenheid in verband
stond met andere dingen, wist ik slechts van anderen die ik niet geloofde. Ik schreef
't aan myn vrouw: ‘Het kan niet waar zyn!’
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Leugens door R. verteld, krantengeschryf verkeerd opgevat, berigten van anderen
(een uit den Haag, een uit Maastricht) legde ik ter zy. Ik wachtte op tyding van U,
die wat deze zaak aangaat, uitbleef sedert 27 December! Dit is een feit. Ik hoopte
innig, dat er brieven waren verloren gegaan.Waar nu die brief van my aan U weer zwerft? Doch hoe bitter ook dit wegraken
weer is - confidentieel was die brief zeker! - het doet niet tot de zaak. Immers, ook
al hadde ik niet geschreven, ik wachtte op eenige mededeeling van het verhandelde
in den Haag. Had ik al of niet regt daarop? Dit vraag ik U uitdrukkelyk.Myn toestand is, door R.'s onmagt, onwil of... domheid, zeer moeyelyk. Na het
gebeurde met die armzalige f200. - vraagt hy me nu: òf ik ‘eenig’ geld noodig heb?
Voor myn arme vrouw is de loop die deze zaak genomen heeft, niet veel beter
dan een moord. Ik heb R. dan ook o.a. geschreven, dat ik het ter zyner tyd
verrekenen zal.
Hy vraagt me nu: ‘iets te schryven om de Regering te steunen.’ Ik antwoord dat
de Regering eerst toonen moet geen schelmen en dieven te beschermen, en dat
doet zy zoolang ik ronddool als een vogelvrye. ‘Als ik misdaad steunen wilde, zeg
ik, had ik liever in Indië moeten blyven en meeknoeien om me daar resident en later
minister te laten maken’ &c.
Het stortbad van zegeningen waarvan ge in December spraakt schynt dus vry
wel opgedroogd te zyn. Intusschen leef ik sedert dat wegraken van die brieven met
geld - bereken zelf hoe! En gy spreekt van beslommeringen die U beletten my te
schryven? Och, als ge eens geen brood voor uw kind hadt! Dàt breekt! Over 1½
maand staat myn vrouw op straat. Die school is bankeroet. Nog hoopt ze, helaas,
op myn slagen in den Haag. De moed ontzinkt me als ik haar schryf, om precies te
zeggen hoe 't geloopen is.
Wilt ge my S.V.P. uitdrukkelyk schryven of gy meent goed gedaan te hebben?
Pleit niet, asjeblieft. Dat zal ik zelf wel doen, voor U zoo goed minstens als voor
myzelf. De zaak is overigens zeer eenvoudig: hebt ge, na U tot my gewend te hebben
om advies over Indische toestanden, my al dan niet verwaarloosd zoodra ge in
aanraking waart met die menschen in den Haag? Ik zeg ja! En als ge 't ook vindt,
zeg het, en ik zal U hartelyk liefhebben voor uwe opregtheid. De fout die ge in dat
geval zoudt begaan hebben lykt op verre na niet

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

678
op de fouten die ik dikwyls beging, maar eilieve, zeg het!
Adieu
DD.
Ik schyn eene onnauwkeurigheid in myn adres begaan te hebben 't is of: coin
hoek v. Schildergasse of Schildergasse no 2 Wel komen de brieven teregt, maar 't zou een pretext geven als ze eens niet te
regt kwamen.

[14 februari 1868
Van den Rijn (X)]
14 februari 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 39.

Van den Rijn, 12 Februarij.
Eergisteren hebben alom in Beijeren de uitgeschreven verkiezingen voor het
Tol-parlement plaats gehad. Omtrent den uitslag is nog niets bekend. - In den
toestand der Koningin-weduwe komt geene noemenswaardige verandering. H.M.
wordt verpleegd door twee diakonessen uit het gesticht van Neudettelsau, die zich
in den veldtogt van 1866 bijzonder onderscheiden hebben. Ook de Koning is thans
ongesteld.
- De badensche Tweede Kamer heeft eergisteren, met algemeene stemmen, het
door de Regering aangevraagde crediet toegestaan voor het aanleggen van een
spoorweg van Karlsruhe naar Mannheim over Schwetzingen.
- De wurtembergsche Eerste Kamer heeft gisteren, met 18 tegen 6 stemmen, de
wet goedgekeurd, waarbij voor de eerstvolgende drie jaren het contingent der te
ligten rekruten vastgesteld wordt op 5800 man 's jaars.

[14 februari 1868
Beoordeling in de Evening Star]
14 februari 1868
Beoordeling van de engelse Max Havelaarvertaling in The Evening Star. (British
Museum, London; fotokopie M.M.)
in Amsterdam in 1863: het congres was in 1864.
The Dutch have long figured in the history of Europe as enlightened and resolute
upholders of the principles of liberty. Their long and heroic resistance to despotism
- in itself, perhaps, the most splendid struggle recorded in the annals of freedom identified their name with the cause of liberty; and their domestic legislation in peace
has
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always proved their resolution to maintain the character they had acquired in war.
Unfortunately, however, the same kind of moral inconsistency which made Cromwell
the champion of religious freedom on the Continent and its relentless oppressor in
Ireland, makes the Dutchman whom Motley describes as battling so heroically for
liberty at home, a very different sort of person, indeed, when he has to deal with the
rights of subjected races abroad. The Hollander in Amsterdam or Utrecht is one sort
of person; the Hollander in Java or Sumatra quite another. It is certain that no people
whatever, even if we include the Portuguese, have dealt more recklessly and selfishly
with the natives of their colonies than the Dutch have done and still are doing. We
have so often called attention to this singular and painful fact in these columns, that
we cannot be suspected of taking our opinions rashly and at random, even from the
too convincing statements of the remarkable book we are about to notice. Perhaps
some of our readers have already anticipated that we desire to draw public attention
to the famous work, of which an English translation has just been published by
Messrs. Edmonston and Douglas of Edinburgh, ‘Max Havelaar; or, the Coffee
Auctions of the Dutch Trading Company.’ Those who do not yet know anything of
the book will, if they take the trouble to get it and read it, thank us for having directed
their attention to a work so full of interest, of power, of a pathos whose principal
strength lies in its truth, of an eloquence inspired by enlightenment, by honest
indignation, and by genius.
‘Max Havelaar’ is in form a novel; in substance an exposure and denunciation of
the system of oppression which is practised towards the natives of Java and other
parts of the Dutch East Indian possessions. The book was published in Amsterdam
some few years ago, and created a profound sensation there. Again and again the
Colonial Ministry of the Netherlands was challenged to refute its allegations, and
again and again did silence give them new confirmation. At the International Congress
for the Promotion of Social Science which was held in Amsterdam in 1863 the author
invited the contradiction of anyone from any country who could impeach his
statements, and they remained, we are assured, unimpeached. The author is Mr.
Eduard Douwes Dekker, and, like Max Havelaar, the hero of his story, he was for
seventeen years in the East India service of the
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Dutch Government. We cannot pretend to compress into a column even the mere
substance of the charges which are made by Mr. Dekker against the system which
robs, and starves, and scourges the natives of Java. The source of the whole evil
may, however, be found in the fact that the Hollanders, in many respects so far
beyond ourselves in true enlightenment, still regard their colonies as we once did
ours - merely as places to grow commodities useful to the ruling State, and to find
lucrative situations for the ruling State's enterprising and ambitious youth. Indeed,
it is impossible to travel through Holland without becoming aware of this fact. If you
make no other acquaintances even than those you meet in railway carriages it is
strange if you do not come in contact every now and then with some clever, well
educated young Dutchman, speaking fluently several languages - your own included
- and who in the course of conversation frankly tells you that his prospects in life
are an appointment in Java or Sumatra, which may enable him to return comfortably
to his native land before he has outlived the years of enjoyment. Men go to the
colonies simply to squeeze what they can out of them and come away. The whole
administrative system there is, therefore, bound by the interest of a common object
- almost, one might say, united in a common conspiracy. Every official has an interest
in serving and screening his colleague, in order that the system may be kept safely
up, and his colleague enabled to do him the same good office in turn. In some of
the colonies, as in Java especially, the native princes and chiefs are cunningly made
part of the Dutch Government. They are not feudatories or tributaries, but salaried
servants of the King of Holland. Thus the Government secures the traditional and
almost religious influence of these chiefs over the natives, and it is converted into
a new instrument of rapacity and oppression. Oriental cruelty and European cupidity
work hand in hand. The chiefs will do anything for the sake of being allowed to retain
their dignities, and luxuries, and money; they make themselves the instruments of
the great Dutch officers who govern each province; in their turn they are supported
by these officers in any cruelty, rapacity, or excess of whatever kind they may choose
to practise at the expense of the natives. The system of forced and unpaid labour
is carried on to a frightful extent. The poor native's time and labour are not his own;
neither is his buffalo; neither, for that mat-
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ter, are his wife and daughter. Some heavy hand is always on him, plundering him,
working him to death. Does he complain? Better he had never lived! One official
protects another; and the wretched sufferer who saw his cattle dragged away last
night, and in his passion rushed to some officer and made a complaint, is only too
glad, when cool reflection comes, to disavow his own words, and declare he
consented to the plunder rather than incur an enmity which would pursue him to the
death. Whole regions become nearly depopulated by the flight of families into the
swamps, anywhere out of the reach of some more than ordinarily rapacious
persecutor. All the usual practices of jobbery, speculation, sham contracts, falsified
reports, and so forth, fringe this hideous system of colonial government. Of course
populations sometimes rise in revolt, and then, need we tell any Englishman who
remembers what lateley came of a local riot in Jamaica, how vigorously and
effectually the ruling race deals with the disturbers of official order?
‘Max Havelaar’ is the story of an Assistant Resident, of character remarkably
eccentric for a colonial official. He has a deep-feeling heart, a noble sense of justice;
he has keen eyes and high talents. He tries to do good in Java, and he fails. He
tries to stand between the people and an abominable system. He tries to arouse
the attention and the feelings of the Governor of the East India colonies and of the
Home Government. He fails utterly. He is dismissed and disgraced, and he returns
to Europe to tell, not of his own wrongs, but of those inflicted on Java. That is the
whole story. A book which combines more humour, knowledge of character, high
thought, deep pathos, and vigorous political intelligence than any we have read for
a long time, is strung together on this slender thread. We should tell the reader that
there is no piling the agony in it. The author apparently disdains the vulgar arts which
would appeal to our emotion by elaborate descriptions of individual suffering and
shame. It is a system which he pictures, and except for one exquisitely pathetic
episode, there is little in the book to make a sensation drama or a sensation picture
out of. The reader who cannot be moved to pity or aroused to anger by the description
of systems which leaves him to infer the condition of those who suffer under them,
will, perhaps, find little in this book to stir his emotions. Certainly he will find no
elaborate and ghastly description of torturings and hangings, no
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morbid gloating over scenes of lust and cruelty, such as coarser workers love to
produce effect with. But we much mistake if most readers are not profoundly
impressed by the calm, restrained style, the stern bare narrative, the grim humour,
the unexaggerated, homely pathos, which are the principal elements of this work.
We do not wonder that it created a sensation in Holland. Familiar as Englishmen
must be with the histories of colonial Governments, which at least in past days
sanctioned oppressions no whit less shameful than those against which Max Havelaar
vainly strove, we must acknowledge a new and thrilling power in this Dutch author's
treatment of the subject. Even as a novel the book has a rare charm; as a political
treatise it possesses a value not easily overrated.

[15 februari 1868
Brief van Huet aan Multatuli]
* 15 februari 1868
Brief van Cd. Busken Huet aan Multatuli. Afschrift van Mimi. (M.M.)
H.: minister Hasselman.
zekere novelle: de roman Lidewyde.
Bloemendaal 15 febr. 1868
Waarde Heer en Vriend - Wanneer ik u gezegd zal hebben, dat mij eerst ll.
woensdag het berigt geworden is dat H. bereid was mij op een nader te bepalen
dag te woord te staan, en dat zelfs die dag op dit oogenblik nog niet vastgesteld is,
dan zult gij gevoelen dat gij in uwe keulsche afzondering u fantasiebeelden vormt
aangaande dat verhandelde in den Haag, waaromtrent gij mij verwijt, U niet volledig
ingelicht te hebben. Blijkt het mij, in mijn te houden gesprek met H., dat hij niet
slechts behouden maar ook hervormen en krachtig hervormen wil, dan zal ik u ten
spoedigste op de hoogte brengen en mij daartoe op nieuw van een aangeteekenden
brief bedienen; want het postgeheim wordt, ten aanzien van onze korrespondentie
zoo blijkbaar geschonden, - althans ik ben zoo weinig zeker dat het niet geschonden
wordt, - dat ik bij toeneming aarzel, u langs den gewonen weg eenigszins uitvoerig
over mijne particuliere aangelegenheden te onderhouden. Of is het niet suspect,
o

dat ik na 1 Januarij alleen die brieven van u ontvangen heb, waarin gij mij van uwen
strijd met het keulsche postkantoor verhaalt, en niet één van die, waarvan gij zegt,
dat zij confidentieel waren? Met uitzondering van de weinige woorden aan de
binnenzijde van het bewuste couvert, heb ik na 13 Januarij tot 8 februarij toe, geen
enkelen regel schrift van
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u onder de oogen bekomen, en ik weet dan ook volstrekt niet, hoe het thans met
uwe eigen zaken staat. Waarom maakt gij geen gebruik van de u verleende gratie?
Waarom komt gij niet eens over? Waarom stelt gij u voortdurend bloot aan het
ongerief van wegrakende brieven? Ik eerbiedig de redenen die u zoo doen handelen,
maar zij ontsnappen mij.
Niet minder duister is het mij, om welke reden gij mij wantrouwt, en waarom gij
niet gelooven wilt, dat ik u alleen hierom niet uitvoeriger geschreven heb, omdat ik
u niets nieuws te melden had. Slechts twee malen ben ik in den Haag geweest, en
den

geen der twee bezoeken heeft tot iets geleid. De eerste maal, op 2 kerstdag, heb
ik uitsluitend R. gesproken, die mij omtrent zijne zienswijze in koloniale
aangelegenheden niets gezegd heeft wat ik uit zijne redevoeringen in het bijblad
der Staats-Courant niet sedert lang wist. Hij vond het gewaagd, de redaktie der
Haarl. Cour. prijs te geven voor die van de Java-Bode. Bij mijn tweede bezoek,
eenige dagen na kerstmis, heb ik een vluchtig en hoogst onbeduidend onderhoud
gehad met H., wiens aangezigt ik sedert niet weder heb aanschouwd en van wien
ik, tot jongstleden woensdag toe, taal noch teeken vernomen heb. Wel verre dan
ook dat ik in den laatsten tijd op rozen gesluimerd en allerlei interessante relaties
aangeknoopt zou hebben, heb ik integendeel eene erbarmelijke maand Januarij
doorgebragt; niet wetend of ik bij slot van rekening naar Indië vertrekken dan wel
in Holland blijven zou, en bovendien geagaceerd door indiscrete couranten-praatjes,
afkomstig uit het Weekblad van den Boekhandel, waarin tot groote schade mijner
morele positie tegenover de HH. Enschedé, mijn vertrek als eene uitgemaakte zaak
voorgesteld en Van Vloten bij anticipatie tot mijn opvolger benoemd werd.
Indien derhalve R. u geschreven heeft, dat ik zeer tevreden ben met het verkregen
‘resultaat’ (iets wat mij zoo fabelachtig in de ooren klinkt, dat ik het niet gelooven
zou indien gij het mij niet mededeeldet), kan dit alleen hierop zien dat ik hem in
beleefde bewoordingen, beleefder dan noodig was, gelijk nu van achteren blijkt,
bedankt heb voor zijne introductie bij H. Want een ‘resultaat’ is juist hetgeen ik tot
hiertoe niet verkregen heb en welligt ook niet verkrijgen zal. Ziedaar hoe het staat
met de Haagsche onderhandelingen, waarvan gij mijn lot afhankelijk schijnt te
achten, en die inderdaad, sedert het bekomen antwoord uit Indië een einde gemaakt
heeft aan de onze-
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kerheid omtrent mijn blijven of gaan, voor mij eene bijzaak geworden zijn. Dat ik
somtijds onhartelijk en in den regel weinig mededeelzaam ben, is waar, doch dit
loochen ik, dat ik daardoor mijn regt op uwe voorlichting verbeurd zou hebben. Even
erkentelijk als ik geweest ben, eerst voor uwe ‘inleiding’ gelijk gij haar noemt, en
daarna voor uw schrijven over mij aan des Am. van der Hoeven, even erkentelijk
zal ik zijn voor elken wenk en elke wegwijzing, die gij mij ten beste zult illen geven.
ste

Menschelijkerwijze staat het thans vast, dat wij òf met de 1

de

òf met de 2

mail van

o

Mei naar Java vertrekken zullen. Zoo mogelijk tot ult April blijf ik mijne betrekking
o

bij de H.C. waarnemen, en zal tusschen de droppelen door 1 voor mijne uitrusting
o

o

moeten zorgen, 2 mijn inboedel te gelde moeten maken, 3 de proeven moeten
o

corrigeren van eene bloemlezing uit mijne litterarische kritieken in den Gids en 4 .
de laatste hand moeten leggen aan die zekere novelle, waarvan gij nooit hebt willen
gelooven dat ik haar voltooijen zou, en waarvan het dan ook de vraag is of ik haar
met eere voltooijen zal. Oordeel dus, of het mij voorshands aan werkzaamheden
zal ontbreken. Mijne vrouw is gelukkig vol moed, en ook mij hapert het daaraan niet.
Met onze vriendelijke groeten,
de uwe
Cd. Busken Huet.

[17 februari 1868
Van den Rijn (XI)]
17 februari 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
41.

Van den Rijn, 14 Februarij.
De verkiezingen voor het Tol-parlement in Beijeren zijn afgeloopen. Volgens
voorloopige opgaven, behooren van de 20 gekozenen 9 tot de vrijzinnige of
vooruitgangspartij, 5 tot de gematigde particularisten en 6 tot de partij der
ultramontanen.
r

- De Groothertog van Baden heeft eervol ontslag verleend aan d . Stabel, als
minister van Justitie, en aan den luit.-generaal Ludwig, als minister van Oorlog. Tot
voorzitter van het ministerie, in de plaats van den overleden minister van Financien
Mathy, is benoemd de heer Jolly, minister van Binnenlandsche Zaken; tot minister
van Koophandel, de heer Ellstätter; tot waarnemend minister van Justitie, de heer
Freydorf, minister van Buitenlandsche Zaken en van het
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groothertogelijk Huis. Het bestuur van het departement van Oorlog is tijdelijk
opgedragen aan den minister van Binnenlandsche Zaken Jolly.

[19 februari 1868
Van den Rijn (XII)]
19 februari 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
43.

Van den Rijn, 17 Februarij.
De Kölnische-Zeitung ontwikkelt de meening, dat uit de debatten omtrent de dotatie
van Koning George, in verband met zekere gisting, die in den schoot der
verschillende staatspartijen schijnt te heerschen, eene ontwikkeling zal voortvloeijen,
die gunstig werken zal op de meer naauwkeurige afscheiding der onderscheidene
rigtingen. Met geringschatting der conservativen en van het ‘kleine hoopje nieuwe
oud-liberalen’ (dat wil zeggen: zij, die zich door het goed gevolg van den oorlog niet
hebben laten bewegen tot het schenken van ondersteuning aan de Regering)
beweert genoemde courant, dat het thans voor de nationaal-liberalen tijd is, zich te
verstaan omtrent het te volgen politiek programma dier partij, welke, wel is waar, in
sommige hoofdzaken een gesloten geheel vormt, doch zeer dikwijls blijken geeft
van zeker gebrek aan eenheid, hetwelk nadeelig werkt op haren invloed. Dit zou
dan ook duidelijk gebleken zijn uit de debatten en stemmingen over de dotatien aan
de onttroonde Vorsten, en over de zoogenaamde provinciale-fonds van Hannover.
‘Indien de nationaal-liberalen (zegt de K.-Z.) zich bij voortduring het gewigt eener
partij willen verzekeren, is het noodzakelijk, eens vooral uittemaken, welke gedragslijn
behoort gevolgd te worden. Hoe hartelijk ontvingen wij de zoogenaamde
nationaal-gezinden uit de geannexeerde landen in onze gelederen, en wel in de
hoop, daarin strijdgenooten te zullen vinden tegen hen, die de pruissischgezindheid
wilden vernederen tot particularismus!’ Daartegen moet gestreden worden, gaat het
Keulsche blad voort, en het haalt o.a. de woorden aan van den heer Waldeck, toen
deze Afgevaardigde vroeg, hoe men het kon verantwoorden, dat het ‘oud-pruissische’
Oost-Friesland, een gedeelte van Munsterland, en de stad Lingen niet tot Westfalen
behoorden? Op de wijze, waarop Hannover thans georganiseerd was, kon die
provincie (vooral met het oog op de aan-
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staande vereeniging van Hannover met Brunswijk) onmogelijk blijven bestaan. Ten
slotte betoogt het blad, dat de voortdurende afzonderlijke administratie van het
hannoversche provinciale-fonds een hinderpaal geweest zou zijn tegen de volkomen
ineensmelting van Hannover met de andere deelen der Monarchie.
- Uit nadere bijzonderheden omtrent het voorgevallene met het schip Leibnitz
blijkt, dat van de 544 landverhuizers, welke aan boord van dien bodem uit Hamburg
naar Nieuw-York vertrokken zijn, met het oogmerk om zich in de Staten Illinois en
Wisconsin te vestigen, de meesten uit Mecklenburg afkomstig waren. Een der
Rhijnsche bladen laat zich over deze veel geruchtmakende zaak op de volgende
wijze uit: ‘Wel eischt het de grootste omzigtigheid, een oordeel uittespreken over
de oorzaken, die zulke vreeselijke gevolgen hebben teweeggebragt, en niemand
zal ligtvaardig den last der verantwoordelijkheid durven laden op de betrokken
personen, die geroepen schenen, dergelijke rampen te voorkomen. Na evenwel
kennis genomen te hebben van de rapporten, door de twee
landverhuizings-commissarissen te Nieuw-York uitgebragt, zal een voorloopig
oordeel over deze zaak wel geoorloofd zijn. Het is niet overbodig, de opmerking te
maken, dat de bedoelde commissarissen (die bovendien in hunne taak zijn bijgestaan
door drie duitsche geneesheeren) hunne betrekking alleen eershalve bekleeden,
zonder daarvoor eene bezoldiging te trekken. Er bestaan derhalve alle waarborgen
voor de onpartijdigheid en waarheidsliefde dier heeren. De feiten zijn bekend, en
wij meenen daarom, dat slechts één weg openstaat ter gedeeltelijke boetedoening.
De vermogende reedersfirma Sloman, te Hamburg, behoort te trachten, door milde
ondersteuning van de nagebleven weduwen en weezen, die arme verlatenen
schadeloos te stellen, voor zoo ver schadeloosstelling mogelijk is. De
landverhuizingscommissarissen te Nieuw-York betreuren het, dat de wetten der
Ver. Staten geene middelen aan de hand doen om zulke voorvallen te voorkomen,
of de schuldigen te straffen. Zij hebben voorgeslagen, eene petitie aan het Congres
te rigten, waarin verzocht wordt, maatregelen te nemen, ten opzigte van de
verpligtingen der reeders omtrent landverhuizers. Ook het bestuur der Duitsche
Vereeniging te Nieuw-York heeft zich deze zaak aangetrokken, en o.a. besloten,
alle duitsche emigranten te waarschuwen voor de firma's Sloman, te Hamburg, en
A. Strausz & Cie., te Ant-
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werpen, de eigenaren van het schip Giuseppe Baccarcich, waarmede in het vorige
jaar eene soortgelijke ondervinding is opgedaan. Wij vragen, of thans ook in
Duitschland iets geschieden zal om de pogingen onzer welgezinde landslieden in
America te ondersteunen? Er is indertijd eene waarschuwing gepubliceerd tegen
de genoemde Antwerpsche firma, en verder kon onze Regering niet gaan, daar zij
te Antwerpen geene jurisdictie heeft; doch de magt van het Duitsch-Verbond reikt
ver genoeg om gezag uitteoefenen te Hamburg. Men beweert, dat de Regering dier
Vrije Stad de oorzaken van dergelijke voorvallen niet onderzoeken wil, dewijl zij
daarvan door vriendschappelijke relatien met patriciers, door nepotismus, en
dergelijke beletselen, die het bestuur over eenen zoo kleinen Staat gewoonlijk
belemmeren, teruggehouden wordt. Wij kennen echter aan graaf Bismarck genoeg
veerkracht toe om zulke hinderpalen uit den weg te ruimen, en het is te hopen, dat
de gebeurde ongelukken althans dit voordeel mogen teweegbrengen, dat een
naauwlettend toezigt worde gehouden op de bejegening, die onzen vertrekkenden
landgenooten ten deel valt. Eene krachtige handhaving der havenpolitie is dringend
noodzakelijk.’

[20 februari 1868
Brief van Kallenberg vd Bosch aan Potgieter]
20 februari 1868
Brief van R.J.A. Kallenberg van den Bosch aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje
postpapier, waarvan twee bladzijden beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Huize Laanzigt, bij Breda, 20 Februari 1868.
WelEdelgestrenge Heer!
Eindelijk ben ik bij magte om U nog eene kleine bijdrage voor Mevrouw D.D. te
kunnen toezenden, en heb ik het genoegen UEg: hierin aangeteekend overtemaken
een bankbillet groot f60. waarvan nota hieronder. - Het is met leedwezen dat ik niet
meer en niet vroeger wat kon afzonderen, voor het fonds waaruit de ongelukkige
vrouw door U zoo edelmoedig wordt ondersteund, maar ik hoop toch, dat iedere
gift, hoe gering ook U welkom zal zijn. - Zeer verlangend ben ik iets omtrent haar
toestand te vernemen, en die harer kinderen. - Mogt de kwaal die haar leven
ondermijnt niet ongeneeslijk zijn, en eenige hoop op herstel toelaten.Van D.D. zelf, heb ik niets meer vernomen, en dus vermoed ik dat
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hij steeds in Keulen of Coblentz voor de Haarl. Courant werkt; intusschen schijnt
van zijn voorgenomen dramatisch werk, en de voorlezingen die hem in staat zouden
stellen zijne vrouw en kinderen weder tot zich te nemen, niets gekomen te zijn. Brengt hem de vertaling van den Max Havelaar in het Engelsch niets op, of heeft
ook de Heer van Lennep over de vertalingen te beschikken, even als hij zich het
origineel manuscript heeft toegeeigend? Wanneer het niet te veel van uw kostbaren
tijd gevorderd is, zou UEg. mij zeer verpligten, mij al was het slechts met weinige
regelen, hieromtrent in te lichten, terwijl ik mij, met de beste wenschen voor uwe
gezondheid, met de meeste hoogachting en vriendschap noem,
UEgs Dienstw: Dienaar
R.J.A. Kallenberg vd Bosch
Nota: 1 bankb. gr. f60.00. B.8947. Amst. 1 Nov. 1862 -

[25 februari 1868
Van den Rijn (XIII)]
25 februari 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
48.

Van den Rijn, 23 Februarij.
Thans zijn ook in Baden, even als in Beijeren, de verkiezingen voor het Tol-parlement
afgeloopen, en moeten alleen nog Afgevaardigden gekozen worden voor Wurtemberg
en voor dat gedeelte van Hessen, hetwelk niet tot het Noordduitsch-Verbond behoort.
Behalve dat het Tol-parlement bestemd is om een grooten invloed op de duitsche
handelsaangelegenheden en op het verkeer tusschen de duitsche Staten onderling
uitteoefenen, worden de verkiezingen voor die vergadering ook om staatkundige
redenen met belangstelling gadegeslagen. Men beweert namelijk, dat zij een zeer
geschikten maatstaf opleveren ter beoordeeling van de meerdere of mindere magt
der pruissischgezinde partij in Zuid-Duitschland. Vooralsnog behooren de grootste
ijveraars voor eene aansluiting van het Zuiden aan het Noorden, in Baden zoowel,
als in Beijeren, tot de zoogenaamde vooruitgangspartij, en derhalve tot eene rigting,
welke in het geheel niet overeenstemt met die van het tegenwoordige pruissische
gouvernement. De voornaamste tegenstanders van de mannen der vooruitgangspartij
zijn, voor zoo ver Beijeren betreft, de zoogenaamde ultramontanen, wier kracht
vooral hierin ligt, dat zij
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rekenen kunnen op de particularistische sympathien, welke in een gedeelte der
hoogste regeringskringen en ook onder de bevolking ten platten lande voortgaan,
hare nawerking te doen gevoelen. Tusschen die twee uiterste partijen in staat de
regeringspartij, waartoe ook zij behooren, die in Noord-Duitschland met den naam
van nationaal-liberalen aangeduid worden. Het programma dier partij is: handhaving
der zelfstandigheid van elken der zuidelijke Staten afzonderlijk, met aansluiting, zoo
veel mogelijk, aan de wetgeving en de instellingen van het Noorden.
De uitslag der verkiezingen in Baden is nog slechts gedeeltelijk bekend; doch het
lijdt naauwelijks twijfel, meent men, dat de regeringspartij daar te lande, wier
pruissischgezindheid van algemeene bekendheid is, de overwinning behalen en
alzoo de hoofdbedoeling, waarmede het Tol-parlement door graaf Bismarck in het
leven geroepen is, in de hand werken zal. Dat het resultaat der verkiezingen in
Beijeren aan de verwachting der partij van prins Hohenlohe (welke in sommige
voorname opzigten wèl onderscheiden moet worden van de beijersche hofpartij)
beantwoord heeft, schijnt te volgen uit eene mededeeling in de
Correspondenz-Hoffmann, een orgaan, hetwelk geacht wordt, met prins Hohenlohe
in betrekking te staan. ‘Wel ver, dat de tegenwoordige politiek der beijersche
Regering (schrijft dat blad) den uitslag der verkiezingen voor het Tol-parlement als
eene door haar geleden nederlaag zou moeten aanmerken, wordt zij door dat
resultaat veeleer geregtvaardigd. Het tegenwoordige ministerie heeft te geener tijd
steun gezocht, noch bij de clericalen en bij de aanhangers eener restauratie-politiek,
noch bij de vooruitgangspartij en bij hen, die Beijeren regtstreeks willen doen
opnemen in het Noordduitsch-Verbond. De uitslag der verkiezingen bewijst, dat
Beijeren te gronde zou zijn gegaan, indien aan eene der twee uiterste partijen de
teugels van het bewind toevertrouwd waren geworden, en het tegenwoordige
gouvernement mag daarin eene aansporing zien om aan de tot hiertoe door haar
gevolgde binnenen buitenlandsche staatkunde getrouw te blijven; eene staatkunde,
wier leuze het is, Beijerens zelfstandigheid te handhaven en tegelijk zoowel het
nationale streven te verzekeren als in het binnenlandsch bestuur de noodige
hervormingen aantebrengen.’
sten

- In den laten namiddag van den 20
is de wurtembergsche Landdag door den
Koning gesloten met eene rede, waarin o.a. de vol-
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gende zinspelingen op Oostenrijk en Pruissen voorkomen: ‘Sedert ik de laatste maal
in uw midden optrad, hebben hoogst gewigtige gebeurtenissen in ons vaderland
plaats gehad. Een band, die sedert tien eeuwen de duitsche stammen vereenigd
had, is verbroken. Het schoone Rijk, welks lot tot dus ver aan het onze verbonden
was, is van ons gescheiden, en Duitschland heeft een nieuwen vorm verkregen.
Wat ik gedaan heb om in dit nieuwgevormde Duitschland aan Wurtemberg die mate
van beslissing over oorlog en vrede te verzekeren, waarop het aanspraak heeft, is
door u goedgekeurd. Vast besloten hebbende, de aangegane verpligtingen getrouw
en naauwgezet te vervullen, reken ik met vertrouwen op de volledige ondersteuning
van mijn volk. Laat ons hopen, dat hetgeen Duitschland verloren heeft, vergoed zal
worden door de aantrekkingskracht van gelijke beschaving en gelijke belangen. Gij
hebt met mannelijken moed de offers van den oorlog gedragen; maar gij hebt mij
ook geholpen, de zegeningen van den herstelden vrede aan Wurtemberg te
verzekeren. Met mij hebt gij op u genomen om van het volk offers te verlangen,
opdat het voor ernstige tijden toegerust zij om die vruchten des vredes te beschermen
en het vaderland, indien het bedreigd werd, met alle kracht te verdedigen. Onze
pligt eischt, gelijken tred te houden met onze naburen.’

[3 maart 1868
Brief van Multatuli aan Tine]
3 maart 1868
Brief van Multatuli aan Tine. Dubbel velletje postpapier, tot onderaan blz. 2
beschreven en als vouwbrief verzonden. (M.M.)
Op blz. 4 het adres.
12 dezer: de brief van 12 februari is dus pas tegelijk met de onderstaande
verstuurd.
Keulen 3 Maart 1868
Lieve beste tine, Na allerlei getob en beroerdheid ben ik nu eindelyk zoo ver dat
ik naar den Haag ga. (adres Toelast) Dat ik je niet telegrafeer en maar schryf, is
omdat een telegram je zoo zou doen denken dat dit vertrek naar den Haag zooveel
beduidt. Ikzelf dacht dit voor 2 maanden ook, maar moet bekennen dat ik weinig
hoop heb. R. schynt welwillend, maar hy klaagt over tegenwerking, en regtstreeks
kan hy niets doen daar hy zelf geen minister is. Myn boeltje is ingepakt en ik ga
straks om ½ 2. Dus van avond laat ben ik daar.
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Zoodra ik iets weet zal ik je schryven; lang aan de praat houden laat ik me niet! Als
ze iets willen, kunnen ze het toonen door het terstond te doen. Uitstellen neem ik
aan als afbreken. Ik heb nu lang genoeg geduld gehad, en begin te gelooven dat
ze my voor gek houden. Je al de spanningen te beschryven is onmogelyk. Vooral
in verband met het ophouden van je school, begryp je dat ik geagiteerd was. En ze
zyn niet uit hun tred te krygen. Je laatste brief was met een van non. Dat lieve kind!
Dag beste beste tine.Ik bedenk me daar, dat je toch niets aan zoo'n brief hebt! En wou hem weer laten
liggen tot ik uit den Haag iets beters zeggen kan. Nu in godsnaam. Ik zal maar
verzenden, dan weet je myn nieuw adres. Dag beste tineke. Dag Edu en Non.
Ik ga verdrietig op reis. Misschien valt het me mee. t is zoo dikwyls andersom
geweest. 't Ergste is dat de Minister van Kol. niet wil. Als gewezen resident is hy
myn vyand. Dat spreekt. Zoo'n man is gewoon. Ik verzend gelyk met dezen
1 Eng. Havelaar. (Myn vriend Nahuijs heeft hier en daar erg geknoeid. Hy is goed
en trouw, maar nu en dan droomerig, en dan maakt hy komieke fouten.
2. Eng couranten, die je my moet terugzenden. Ik kan ze noodig hebben
en brief van 12 dezer. Je kunt er uit zien hoe ik te tobben had en hoe de stemming
is.
dag beste tineke.Mogt de Eng. Havelaar niet komen dan is my de port te hoog voor zoo'n zwaar
boek. Dan zend ik hem zoodra ik 't wat ruimer heb. Als er op dit adres een kruisje
staat is hy meegegaan. anders: later.

[3 maart 1868
Multatuli gaat naar Den Haag]
3 maart 1868
Multatuli verlaat Keulen en komt in Den Haag. Mimi blijft in Keulen.

[4 maart 1868
Brief van Multatuli aan Huet]
4 maart 1868
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Enkel velletje postpapier tot bovenaan
blz. 2 beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
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's Hage 4 Maart 1868
Waarde Heer Huet!
Ik ben in den Haag. - Eindelyk! Na myn gewurm sedert 29 Nov. eindelyk hier! R.
heeft het druk met de Kamer, en ik zal hem van avend 8 uur spreken. Ik heb weinig
idee van de zaak, en kwam slechts pour acquit de conscience. Kon ik 't zoover
brengen, dat ik myn vrouw en kinderen van Milaan kon verlossen dan ben ik
tevreden. Maar daartoe is betrekkelyk veel noodig. Ik moet weten waar ik hen ontv.
kan.
Dat ik u in zoolang niet schreef, was uit verdriet. Hoe ik dit jaar geleefd heb, is
niet te beschryven. Het tobben om in 't leven te blyven, absorbeert myn leven. Dat
is jammer.
Ik wenschte U gaarne te spreken, en vraag U of 't U schikt dat ik Zondag eens,
heen en weer op een dag, overkom? Ik houd uwe invitatie om te logeren voor
vervallen, daar gy zelf nu op uw vertrek staat, en de wanorde van zoo'n aanstaand
opbreken groot is. Dus dat is beter niet. Maar U spreken zou ik gaarne willen. Het
schryven verveelt me gruwelyk.
Antwoord my S.V.P. in het hotel Toelast.
Ik ben wel nieuwsgierig naar den afloop van myn gesprek met R. Hyzelf schryft
me dat de toestand (der Regering?) critiek is. Verdient ze beter?
Wees intusschen hartelyk gegroet van
t.a.v.
Douwes Dekker

[4 maart 1868
Van den Rijn (XIV)]
4 maart 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
55.

Van den Rijn, 2 Maart.
Uit Frankfort wordt geschreven, dat de Hertog van Nassau van zijn paard is gevallen.
Hij bleef langen tijd bewusteloos liggen, en is door voorbijgangers in een huis
gedragen, waar men hem verpleegd heeft. Uitwendig waren geene teekenen van
verwonding te ontdekken. De ingezetenen van Frankfort geven blijken van de
grootste belangstelling. Volgens latere berigten, schijnt Z.H. buiten gevaar te zijn.
- In den gemeenteraad van Frankfort is dezer dagen de officiële mededeeling ter
tafel gekomen, dat de twee burgemeesters en
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de stadsraden eerlang zouden worden geïnstalleerd, en dat zij hunnen ambtseed
in handen van den heer von Diest zouden afleggen. Aangaande de veel besproken
zaak der heeren von Oven en Speltz, verneemt men, dat een brief van den eerste,
waarin hij verklaart, zijn ambt te willen aanvaarden, op grond, dat hij zijne regten
genoegzaam verzekerd acht, met welgevallen is aangenomen; het stuk van den
heer Speltz daarentegen, die blijft aandringen op de vrijheid om, des verkiezende,
met behoud van zijn vorig senators-tractement, zijne betrekking nederteleggen,
heeft tot hevige debatten aanleiding gegeven, dewijl de vergadering bij haar
r

tegenovergesteld gevoelen is blijven volharden, waarvan dan ook aan d . Speltz
mededeeling gedaan is.
- Het Mannheimer-Journal verhaalt uit het Badensche allerlei
verkiezings-anecdoten (Wahlstückchen), die overeenkomen met hetgeen te dier
zake uit Beijeren is medegedeeld. Het schijnt, dat de kiezers, man voor man, door
de geestelijken naar de stembus geleid zijn. In vele gemeenten, bij voorbeeld te
Bischofsheim, hebben vechtpartijen plaats gevonden. Men predikte in de kerken
tegen de candidaten der tegenpartij, en verzekerde, dat de godsdienst in gevaar
was. Te Gissigheim wilden de boeren de stormklok luiden, en dwongen zij den
burgemeester, eene naar hunnen wil samengestelde kies-commissie te benoemen.
De openbare onderwijzer te Gerchsheim heeft gevaar geloopen van gesteenigd te
worden, enz.
- Men maakt sedert eenigen tijd de opmerking, dat vele Duitschers, die, gelijk in
de Rijnstreken niet ongewoon is, naar Rusland vertrokken, ten einde daar te lande
betere middelen van bestaan te vinden, onverrigterzake, en gewoonlijk moedeloos
en arm, van daar terugkomen. Het vertrekken naar America blijft evenwel aan de
orde van den dag, ofschoon zich ook voorbeelden laten aanwijzen van
boeren-familien, die teleurgesteld van daar in hun vaderland teruggekomen zijn.
- De Kölnische-Zeitung wijdt een hoofdartikel aan de aftreding van graaf Derby
en diens vervanging door den heer Disraëli als eersten-minister van Engeland. ‘Toen
bij zekere gelegenheid, nu omstreeks dertig jaren geleden, (verhaalt zij o.a.) een
jong lid van het Parlement zijne eerste redevoering hield, was hij zoo weinig meester
over zijne stem, voordragt en gedachten, dat hij het volslagendst fiasco maakte. Hij
zelf gevoelde zoo diep het smartelijke van de stilte, waarmede
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zijne woorden door het Huis der gemeenten werden opgenomen, dat hij op eenmaal
uitriep: ‘Om Godswil, beschimpt mij toch, gij heeren van de oppositie!’ Toen daarop
de geheele vergadering in spottend gelach uitbarstte, antwoordde hij: ‘Reeds heb
ik veel ondernomen, en veel daarvan is mij mislukt; maar nooit gaf ik de hoop op,
eindelijk te zullen slagen; ik zal thans zwijgen, maar de tijd komt, waarop gij naar
mij luisteren zult.’ Die man (vervolgt de Kölnische-Zeitung) was Disraëli, een
nieuweling in de staatkunde; een schrijver, die zich als zoodanig nog slechts te
verheugen had over een niet onbetwisten roem; iemand, die doorging voor een
excentriek jongmensch, wiens gaven in geene verhouding stonden tot zijne
aanspraken, welke men voor onbescheiden hield. Dezer dagen werd hij door een
eigenhandigen brief van de Koningin naar Osborne ontboden, ten einde de functien
van premier op zich te nemen, en aan Hare Maj. zoodanige voorstellen van
verandering in het Kabinet te doen, als hij doeltreffend achten zou. Dertig jaren zijn
voorzeker eene groote tijdruimte; doch het blijft niettemin waar, dat Disraëli bereikt
heeft hetgeen hij droomde in zijn jeugd, en waarop hij weinige jaren geleden nog
niet durfde hopen. Het bijzondere in zijne verheffing bestaat echter niet zoo zeer
hierin, dat hij, een plebejer, den hoogsten sport beklom op den ladder van het gezag,
- daarvan toch levert de wereldgeschiedenis ontelbare voorbeelden op; doch dit is
merkwaardig, dat deze verheffing plaats heeft in Engeland, het land, waar geboorte,
grondbezit en familietraditie nog altijd eene grootere rol spelen dan elders, en waar
de edelst-geborenen elkander de hoogste plaatsen zoo ijverig betwisten. En als om
de verheffing van den heer Disraëli nog schitterender te maken, moesten het juist
de Tories zijn, die als het ware zich veroordeeld zagen, zich voor hem te buigen;
zij, juist, die om Disraëli's ware of vermeende ontrouw aan de beginselen zijner
jeugd, behalve de gewone ijverzucht, nog bovendien eenen bijzonderen wrok te
overwinnen hadden. Alzoo volgt dus op de vijf lords, die sedert 1837 aan het roer
van den Staat stonden, - op Robert Peel, Aberdeen, Russell, Palmerston en Derby,
- een man zonder titel, een man van geringer afkomst dan al degenen, die ooit in
Engeland de zaken bestuurd hebben; de telg van een portugeesch-joodsch geslacht,
plebejer van top tot teen, van beroep... schrijver, en alzoo geheel en al een
tegenvoeter van lord Derby, den afstammeling uit een geslacht, welks leden nog in
Elisabeths tijd, en
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door haar zelve, werden aangesproken met den titel van Koning’. Ook over graaf
Derby spreekt de Kölnische-Zeitung uitvoerig. Ieder erkent, volgens haar, dat hij
jaren lang zijne persoonlijke neigingen aan den Staat en het welzijn zijner partij
heeft ten offer gebragt. ‘Terwijl anderen zich in hunne vorstelijke verblijven overgaven
aan de genietigen der weelde (zegt het Keulsche blad), of Europa doorreisden om
hunne luimen bot te vieren, wijdde graaf Derby zich aan een werkzaam leven. En
dit wordt niet alleen erkend door de bladen der tory-partij, die, gelijk te verwachten
was, hunnen aanvoerder hemelhoog verheffen en hem boven Palmerston stellen,
maar ook de Whigs spreken over den aftredenden premier op eene wijze, die hem
en hun tot eer strekt.’
- Volgens een schrijven uit Stockholm, door een Hamburgsch dagblad
medegedeeld, heeft de constitutionele commissie uit de Tweede Kamer van Zweden
besloten, den minister van Binnenlandsche Zaken, den heer Lagerstrale, in staat
van beschuldiging te stellen wegens de mede-onderteekening van een koninklijk
besluit, betreffende een wets-interpretatie, die met 's ministers bekende persoonlijke
meening in strijd werd geacht.

[6 maart 1868
Brief van Multatuli aan Tine]
6 maart 1868
Brief van Multatuli aan Tine. Dubbel velletje postpapier, tot het midden van blz.
4 beschreven. (M.M.)
Bekking: Henri Charles Bekking, resident van Rembang in de jaren 1856-1858),
vriend van Jan Douwes Dekker; was sinds 1858 met verlof in Nederland en werd
hier in 1861 na gebleken onregelmatigheden ontslagen.
den Haag 6 Maart 1868
lieve beste beste tineke!
Ik ben hier nu twee dagen, en heb R. al twee maal bezocht. Hy is uitermate goedig
en vriendelyk, maar je begrypt dat ik wat tyd noodig heb. Kon hy zelf teekenen dan
waren wy klaar, maar hy moet werken door de ministers, en hy is niet altyd couleur
de rose met die heeren. Hy klaagt dat ze zoo weinig naar hem luisteren. Om je nu
precies den toestand uitteleggen (de politieke), is een werk. De ministers staan weer
op 't vallen, ja zelfs hun val ìs onvermydelyk. Nu zegt R. (en ik ook) dat ze misschien
e

met myn steun zouden kunnen staan blyven en de 2 kamer ten derden male
ontbinden. Na afspraak met

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

696
R. schreef ik hem dat hedenmorgen vroeg. Hy geeft in de zitting van vandaag dien
brief aan van Zuylen (buit. zaken.) Dan zal hy my aan v.Z. voorstellen, en ik ben in
spanning of ze zullen durven de liberale partij trotseren. Ieder meent (en zy zelf ook)
dat zy aftreden moeten.
Myne condities voor den steun zyn dat myn ontslag worde ingetrokken, rappel
van wachtgeld, herstel in dienst, en dan ter beschikking van binnenl. zaken voor de
grondwetsverandering, en van buitenl. zaken om te stryden tegen graaf Bismarck
die Holland bepaald wil inslikken. Dat alles staat ook in myn briefje van vandaag.
Ik ben benieuwd hoe v.Z. het opneemt.
Ook heb ik gezegd (en R. was 't daar meê eens: als de min. van Kolonien niet wil
wat ik wil, en wat het belang der Regering is, moet hy maar aftreden. (Hasselman
namelyk is een gewezen resident, en dus myn geboren vyand) Kortom, ik zit in een moeielyke schaakpartij.
Mimi heeft me je brief gezonden van 29 february. (Edu lyk openen &c)
Ik kan nu op niets antwoorden.Het ergste is dat ik zoo vrees geld te kort te komen om langzaam te ageren. Maar
zoodra ik v.Z. spreek zal ik dat zeggen. Lang wachten kan ik niet.
C'est à prendre ou à laisser.Vraag je nu bepaald hoe de kansen staan? Ik weet het niet! Dan eens denk ik ja,
dan eens neen!
Je begrypt dat de ministers veel eigenliefde & valsche schaamte te overwinnen
hebben om my te helpen, en daardoor te erkennen dat ze my noodig hebben.
R. is goed, maar wat helpt dit. Behalve Heemskerk (binnenl. zaken) is hy boos
op alle ministers.
Dag beste tineke, Och neem myn haastig slordig schryven goed op. Myn toestand
is zoo gespannen, Ik ben bovendien ziek van verkoudheid en wacht elk uur een
briefje om by v.Z. te komen. Ik moet nog een hoed koopen.
R. vertelde my dat Bekking dood is, en nogal mal. Hy had eene maitres te
Scheveningen. By háár zynde is hy door eene beroerte getroffen.
Dag beste beste tineke, kus de lieve kinderen. Ik schreef in dien brief
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dat ik niets doe voor men my myne vrouw en kinderen terug bezorgt. En daar blyf
ik by. dag kind.Och, Mimi heeft zoo vóór en met me getobt. Waarachtig, zy heeft zware jaren
doorgestaan. Zy is liever dan jy meent. Ze is zeer edel en trouw. Ze heeft me waarlyk
gesteund, en ik zou zonder haar bezweken zyn. Lieve beste Tine, waardeer dit
asjeblieft een beetje.
adresseer je brieven
Mr la baron Alph. Nahuys
Luth. burgwal
la Haye
althans tot nader order. Myn brieven worden gestolen of geopend. Ik adresseer
Monsieur Le comte
hy zal wel begrypen dat het voor jou is,
of ik kan er een strookje om doen.
Onze naam is zeer gevaarlyk op de post.
Waarschuw Le C. dat volgende br. ook aan hem geadresseerd zullen zyn, al is
het zonder strookje, Dat kan immers wel?

[7 maart 1868
Artikel van Nahuijs in de Ned. Spectator]
7 maart 1868
Artikel van Alphonse baron Nahuijs in De Nederlandsche Spectator, no. 10. Voor
kritische kanttekeningen vgl. Begin februari 1868.

Max Havelaar in Engeland binnengeleid.
Eenige dagen geleden verscheen te Edinburg eene vertaling van Max Havelaar
onder den titel
‘Max Havelaar or the Coffee Auctions of the Dutch Trading Company. Translated
from the original Manuscript by Baron Adolphe Nahuys. - Edinburg, Edmonston &
o

Douglas, London, Hamilton Adams & Co. in 8 .’
Translated from the original manuscript... dat wil zeggen, dat het eene vertaling
is naar het handschrift van den schrijver en geenszins naar de hollandsche uitgaaf,
welke met dat handschrift niet in allen deele overeenstemt. Zonder voorkennis toch
en tegen den wil van den schrijver zijn in de hollandsche uitgaaf verscheiden
veranderingen gebragt, en het geheel is eene verminking van het manuscript des
schrijvers. De vertaler wenscht hier eenige der voornaamste verschillen kortelijk op
te geven; vooraf echter wil hij deze woorden uit zijn voorrede aanhalen:
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‘It was the intention of the author to have had his work translated into all the European
languages. Unfortunely he unwittingly disposed of the property of his own book, and
if it had not then been “legally” witheld from the people of Holland, it is probable that
I should not have been its translator.’
Ja, indien Max Havelaar, ook door eene volksuitgaaf, meer verspreid ware
geworden, zou de ondergeteekende het misschien nimmer vertaald hebben; op het
oogenblik is hij echter bezig een hollandsche vertaling van den engelschen Max
Havelaar te leveren.
De verschillen tusschen de hollandsche en de engelsche editie bestaan
voornamelijk hierin:
De namen van plaatsen zijn voluit geschreven in het werk te Edinburgh gedrukt.
Wel waren die namen aan het nederlandsche publiek meerendeels bekend, alléen
wil de vertaler doen opmerken, dat de namen van den regent van Lebak aldus
luidden: Karta Natta Negara, - Radhen Adhipatti Karta Natta Negara, - zooals hij in
eene noot zegt is ‘Radhen Adhipatti’ de titel van den regent.
Bijna op iedere bladzij van den engelschen Max Havelaar komen nooten voor,
ter opheldering van vreemde uitdrukkingen of toestanden. Zelfs voor den
nederlandschen lezer, die nooit in Indië geweest is, zullen zulke ophelderingen
welkom zijn.
Ook zullen waarschijnlijk vele indische lezers deze nooten met genoegen
opmerken.
Ik geloof, bij voorbeeld, niet, dat er velen zijn die het volgende opgemerkt hebben:
- Saïdjah zegt in zijn alleenspraak:
I do not know where I shall die.
I saw the great sea on the South-coast, when I was there with my father making
salt.
Daarbij staat de volgende noot.
Making salt. This means to do something against the law. Salt is a monopoly of
the government. The Javanese is obliged to buy it from the magazines of the
government.
Saïdjah zegt hier iets dat de politie niet hooren moest. - Zoo komen in het
engelsche werk vele ophelderingen voor.
De vertaler wenscht de eerste te zijn om een ‘blunder’ te doen uitkomen, die hij,
in hoofdstuk XVII, gemaakt heeft in een zijner nooten. - Saïdjah had den grooten
heer gezien, die te Buitenzorg leeft, en die de grootvader is van den soesoehoenan
van Solo - daarbij deze noot: ‘A superstition of the Javanese’!!!
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Daar hij in officieële brieven altijd aldus betiteld wordt, is het dus vrij onhandig zulks
te noemen: A superstition of the Javanese.
Max Havelaar geeft in hoofdstuk XX als nog een andere reden waarom hij zijne
verplaatsing naar Ngawie niet kan aannemen het volgende op:
‘Den nieuwen gouverneur-generaal ken ik niet, ik weet niet wat er van hem te
wachten is.’ De heer Douwes Dekker had echter in zijn handschrift geschreven:
‘Den nieuwen gouverneur-generaal ken ik, ik weet dat er van hem niets te wachten
is’ - en zoo staat het nu in het engelsch. - Voor den aandachtigen lezer is dit geen
gering verschil.
Verscheidene zaken, die in het engelsche werk voorkomen, zullen dus voor het
hollandsche publiek even nieuw wezen, als zij zulks voor den britschen lezer zijn.
ALPHONSE NAHUIJS

[9 maart 1868
Brief van Multatuli aan Rochussen]
9 maart 1868
Brief van Multatuli aan Rochussen. Twee enkele velletjes postpapier, tot het
midden van blz. 4 beschreven. Volgens mededeling van Mimi (Brieven WB VIII, blz.
154) afschrift van Nahuijs met correcties van Multatuli. (M.M.) Stellig heeft Multatuli
zelf dit afschrift goedgekeurd daar zijn brief aan Tine, d.d. 10 maart, op blz. 4 van
ditzelfde papier is geschreven.
Vóór de afkorting J.J. Roch staat nog, doorgestreept: R.R. Onderaan het tweede
blaadje, na het citaat uit Vorstenschool, is een strook van ong. 1 cm afgescheurd.
iniquiteit: ongerechtigheid (fr. iniquité)
J.J. Roch
's Hage, 9 Maart 1868
Uwe Exc: had de goedheid my toe te staan, nader schriftelyk terug te komen op
wat ik gisteren de eer had voorloopig te antwoorden op het welwillend voorstel van
Zyn Exc: Van Zuylen.
My zyn - en worden nog dagelyks - aanbiedingen gedaan, zoowel uit het buitenland
als uit Indie. Gedeeltelyk heb ik die afgeslagen, gedeeltelyk het antwoord uitgesteld,
tot my overtuigend zou gebleken zyn, dat men op den duur my, en de zaak die ik
voorsta, blyft miskennen.
Die zaak is indedaad (ik spreek nu alleen van de koloniale questie)
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het eenig frissche thema, waarmede een ministerie zal kunnen optreden tegenover
het volk; de eenige vlag, waaronder een nieuwe degelyke party zal kunnen verzameld
worden.
Het handhaven dier zaak beduidt:
‘Wy willen dat er regt geschiede. Wy eischen (in opvolging van artikel 55 des
regeringsreglements, en in volslagen tegenstelling alzoo van den wil der liberalen,
ten deze gerepresenteerd door den gewezen Gouverneur Generaal van Twist)
Dat de Javaan beschermd worde tegen willekeur. Hierin ligt ons regeringsstelsel,
wel te onderscheiden van de meening, óf: dat het kultuurstelsel moet blyven bestaan
op het papier alleen, dagelyks verkracht als het wordt door trage en laaghartige
dienaars; óf: dat Java moet worden overgeleverd aan particuliere uitzuigers. Onze
staatkunde zegt ons, dat geene betoogen of oratorische finesses iets zullen
vermogen, zoodra de Javaan - al te lang mishandeld! - in woest amok naar de
wapens grypen zal. Tevens is deze onze politiek - gelyk trouwens altoos - de eenige
die overeenstemt met menschenliefde en regtvaardigheid.’
Het aannemen van dit program, Exc., is de eenige voorwaarde:
o Waarop Nederland zich zal kunnen reinigen van den smet, die door menschen
1 .
van de soort des heeren van Twist op ons arm land geworpen is;
o Waarop dit ministerie zich zal kunnen staande houden;
2 .
o
3 . Waarop ik dit ministerie steunen kan.

Het is toch niet te verwachten, dat ik myzelf een slag in het aangezigt geven zal,
door party te trekken voor eene regering die de Havelaars zaak (het beschermen
van den Javaan) stilzwygend laat rusten, en daardoor de onstaatkundige iniquiteit
des heeren van Twist en consorten bestendigt.
Na de bejegening die my te beurt viel, durft niemand in Indië zyn pligt doen, en
artikel 55 (het allerbelangrijkste van ons regeringsreglement!) zal meer dan ooit een
doode letter blyven, zoolang ik, die op de naleving daarvan aandrong, ronddool als
een misdadiger; zoolang men alleen hen eert, verheft, en... betaalt, die aan het
schenden van dit artikel hebben meêgewerkt.
Het belang van Nederland, van de tegenwoordige regering en van de publieke
zedelykheid, eischt myn herstel.
Doch, al ware dit anders, - talent, in gewonen zin, heb ik niet. Zoo-
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lang myn gemoed niet meêwerkt, ben ik onmagtig. Het staat aan de régering om in
myn hart een zaadje van welsprekendheid te werpen, voor welks vruchtbaarheid ik
insta. Doet zy dit niet, dan zoude ik niet kunnen helpen, al wilde ik.
Indien men, door my te releveren, bewys geeft dat men voortaan den Javaan in
de daad wil beschermen, zal ik dankbaar en hartelyk my hechten aan de regering
die eindelyk de gruwelen afschafte, welke - na myne mislukte poging vooral - onzen
naam schande aandoen.
Wil men dit echter by voortduring niet, dan moet ik een anderen weg op (niet den
liberalen altoos, o neen!) maar ik heb beloofd dat er regt geschieden zou, en ik zal
myn woord weten te houden. Waarom maakt de regering niet gretig gebruik van de
zoo gunstige gelegenheid om een eervol deel te nemen aan die poging?
In Indie wacht men op een wenk van my. Velen keuren myn dralen af, dat toch
alleen zyn oorsprong heeft in den wensch: de laver le linge sale en familie.
Nu, Nederland heeft my myn geduld moeyelyk genoeg gemaakt. En, gelyk Uwer
Exc: bekend is, ook op anderen terreinen dan het koloniale, had ik gaarne myne
krachten besteed ten behoeve van myn vaderland. Reeds meermalen nam ik de
vryheid Uwe Exc: hierover te schryven en U had de goedheid my te verzekeren dat
hunne Exc: van Buiten. en Binnenl. Zaken, welwillend omtrent my gezind waren. Ik
maak daaruit op, dat myne toespelingen op zekere binnen- en buitenlandsche
verwikkelingen, niet geheel onwelgevallig zyn opgenomen. Ik ben daarom zoo vry,
Uwe Exc. te verzoeken deze regelen aan de heeren Van Zuylen en Heemskerk aan
te bieden, en doe een ernstig beroep op de welwillendheid waarover U sprak, om
myne woorden niet al te gering te schatten.
Dat ik nog altyd arm ben, en onmagtig schyn, is in zekeren zin een gevolg van
myn wil. Dit zoude terstond veranderen, zoodra door voortdurende miskenning myne
gemoedsbezwaren tegen forsche middelen werden opgeheven. Het nageslacht zal
billyk zyn, en erkennen dat ik lang gewacht heb. En wanneer men dan daarby zal
weten in welken toestand ik wachtte, worstelend met kommer, aanziende of wetende
dat ook myn lief gezin gebrek leed, - dan zal men niet my aansprakelyk stellen voor
de wyze waarop ik myn doel zal bereikt hebben. Deze brief zal o.a. dienen ter myner
verantwoording, want tegen myne gewoonte houd ik hiervan afschrift.
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Den toestand waarin thans Nederland verkeert, heb ik voorspeld. (Men zie wat ik
publiceerde in 1861 en 1862) het kon niet anders. Ik heb gewaarschuwd tegen
dorre, leêge, Thorbeckiaansche wysheid, - gelyk ik nu waarschuw tegen traagheid
en gebrek aan flink initiatief.
Ik wachtte tot myne profetie zoude zyn overgegaan in werkelykheid, om myne
hulp aan te bieden, gelyk ik by dezen nogmaals doe. Maar deze poging zal de laatste
zyn. Ik ben 48 jaren oud, en ik moet spaarzaam wezen met den weinigen levenstyd
die my rest.
Nog eens Exc:, ik houd afschrift van dezen brief. Dat is noodig ter myner
verantwoording, indien de goede wil en de intelligentie der heeren Van Zuylen en
Heemskerk mogten schipbreuk lyden op zekere... kleingeestigheid van anderen.
Mogt dáárover myn advies gevraagd worden, dan antwoord ik met een regel uit
myn laatsten arbeid (die onafgewerkt liggen bleef, sedert ik de eer had Uwe Exc:
in November over de res publica te adiëren):
‘Hy (zeker staatsdienaar) is gewoon,
En in den vreemden tyd dien wy beleven,
Is op zyn standpunt, 't ordinaire misdaad!’

Waarlyk, er is klem, veerkracht, onafhankelykheid van vormen, er is genie noodig!
Wie nu deze eigenschappen niet bezit, trede af. Met het gewone komt men er niet
in deze dagen van crisis.
Uwe Exc: geliefde te zeggen, ‘dat er gebrek bestond aan menschen; dat men
versleten was?’ Ik ben niet versleten, en gelukkig ook, want ik heb nog veel te doen,
mogt men my toestaan de kracht die in my is te gebruiken voor myn vaderland.
Hoe nu de beslissing zy, ik voel behoefte Uwe Exc: by herhaling myn innigen
dank te betuigen, voor de heusche welwillendheid waarmede U my heeft gelieven
te vereeren. By veel miskenning, heeft uwe minzame handelwyze my zachter
gestemd dan sedert langen tyd het geval was. Daarom ook toefde ik zoo lang, voor
ik my ontmoedigd afwendde. En ik doe hulde aan Uwer Exc: staatkundig inzigt, dat
wist acht te slaan op de teekenen des tyds, en de noodzakelykheid erkende van
andere middelen, dan die welke nu sedert jaren bleken niet proefhoudend te zyn.
Ik heb de eer enz.
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[9 maart 1868
Brief van Rochussen aan Van Zuylen]
9 maart 1868
Brief van J.J. Rochussen aan J.Ph.J.A. graaf van Zuylen van Nijevelt.
Enkel velletje postpapier, geheel beschreven. (Algemeen Rijksarchief
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Amice! De onderhandeling met D. Dekker loopt niet zoo als ik gehoopt had. Hij is
wel bijzonder geniaal en knap, maar ook zeer excentriek en verwaand. Hij denkt
dat van hem of van zijne pen alles afhangt.
Nu wil hij niet schrijven anders dan op zijn naam en hij wil zijn naam niet geven
voor dat de regering zich zijner heeft aangetrokken en hij zich aan haar kan hechten.
Ik heb hem na ons gesprek van gisteren de zaak in bedenking gegeven en heden
avond ontvang ik bijgaanden brief. Lees en overweeg dien; wilt ge er nog met mij
over spreken, ik ben morgen tot Uw dienst; maar ten 1 uur heb ik Sectie. Wilt ge
hem zien en spreken dan zal ik hem bij U brengen.
Jammer dat het zóó loopt. Uw denkbeeld was goed; maar al mijn spreken kon
niet baten - Zoo ge hem niet kunt voldoen dan is het zaak dat hij spoedig van hier
vertrekt.
In haast
tt
Rochussen
Maandag avond
Ik voeg hier zijne laatste brochure & wel tegen die van Bosscha bij - daaruit kan
men den man beoordeelen.

[10 maart 1868
Brief van Multatuli aan Tine]
10 maart 1868
Brief van Multatuli aan Tine, geschreven op de onderste helft van blz. 4 van het
door Nahuijs gemaakte afschrift van Multatuli's brief aan Rochussen d.d. 9 maart.
(M.M.)
Onderaan dit blaadje is een strook van ongeveer 1 cm afgescheurd; daardoor
zijn enkele woorden maar ten dele leesbaar en ontbreekt het slot.
10 Maart.
lieve beste tineke. Ik schreef je voor een dag of 4. van hier.
Voor myn vertrek van Keulen zond ik je een brief van daar, gelyk met 2 Eng.
Couranten en 1 Max Havelaar, Engelsch. (Eigenlyk heeft Mimi 't na myn vertrek op
de post gedaan -) Heb je dat alles? -
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R. is by voortduring zeer zeer op myn hand en bygaande brief is aan hem geschreven
na afspraak met hem zelf. Hy is uiterst fideel. Ik heb met hem geschaakt. Maar
hyzelf kan direct niets doen. Je begrypt dat alles door de anderen moet gedaan
(worden.)

[10 maart 1868
Brief van Tine aan Stéphanie]
*10 maart 1868
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 65-67.)
une traduction française: nl. de afleveringen van de Revue moderne d.d. 1
november 1867 en 1 januari 1868, met resp. hfdst. 1-3 en hfdst. 4.
Milan, le 10 Mars 1868.
Ma Loutjou chère! Bien souvent l'envie me prend de t'écrire, mais jamais je trouve
ici un moment paisible pour m'y mettre, toujours environnée des petits marmots qui
font un tapage infernal, ou il y a quelqu'autre ennui. Le soir je suis trop fatiguée; je
ne demande pas mieux que de me coucher. Voilà pourquoi j'écris si peu, mais je
pense beaucoup, beaucoup à toi. Mon coeur vaut mieux que ma plume. Comme je
regrette souvent de ne pas pouvoir prendre le chemin de fer pour venir t'embrasser.
Il y a deux jours Dekker m'a envoyé le Max Havelaar traduit en Anglais et deux
journaux anglais, dans lesquels ce livre est chaleureusement recommandé. On en
dit: ‘A book which combines more humour, knowledge of character, high thoughts,
deep pathos and vigorous political intelligence than any we have read for a long
time. Even as a novel the book has a rare charm; as a political treatise it possesses
a value not easily overrated. Those who do not yet know anything of the book, if
they take the trouble to get it and read it, thank us for having directed their attention
to a work so full of interest, of power, of a pathos whose principal strength lies in its
truth, of an eloquence inspired by enlightenment, by honest indignation and by
genius.’ Et de l'auteur: ‘Mr. Douwes Dekker has a deep feeling heart, a noble sense
of justice; he has keenesses and high talents.’ Enfin, il y en a deux colonnes remplies.
A ce moment Dek est en Hollande. Je suis sur des épines; j'ai peur que le
gouvernement hollandais soit furieux que les Anglais en font tant de cas, et que
cela nuira. Quand je lis tout ce qu'on dit de lui, je ne puis m'empêcher de dire: Les
grands hommes sont-ils donc toujours condamnés à souffrir? Leur sort est-il toujours
la misère et la persécution? En attendant que j'écris celle ci je reçois une lettre de
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Dekker; il s'occupe d'émouvoir tout le monde de l'aristocratie. Il se pose; c'est lui
qui fait les conditions. Il m'écrit qu'il ne veut pas longtemps attendre. Au ministre il
a dit: ‘C'est à prendre ou à laisser.’ Enfin, c'est une partie d'échecs très compliquée.
Tu comprends que je ne suis pas à mon aise. Mais il ne lâchera pas bride. On a
peur de lui. Je vois de sa lettre qu'il est le même grand homme d'il y a quelques
années, et que ceux, qui ont cru que son énergie et son génie s'étaient éteints, ont
tort (heureusement).
Edouard va trois fois par semaine à l'hôpital et trois fois par semaine au Museé
outre l'école. Nonnie est gentille et apprend très bien. Tous les deux te saluent
chaleureusement.
Si tu savais combien de fois j'ai été interrompue en écrivant ce peu de lignes.
Cela est fatigant. Mon Dieu, je ne suis plus moi même, je suis une machine qui finira
d'être un bloc de marbre.
Si je ne me trompe pas, je crois que c'est demain ta fête de naissance. Mille
souhaits pour ton bonheur, ma Loutjou chère, ma bonne amie. Je t'embrasse de
grand coeur. Salue Madame Omboni et ton mari de ma part. Comme toi et ton mari
ont fait beaucoup pour M. le Comte! Mille fois adieu, chère.
Ton amie
Everdine.
Voilà que je reçois une traduction française du Max Havelaar par ton intermédiaire.
Merci, ma chère ange.

[11 maart 1868
Brief van Multatuli aan Huet]
11 maart 1868
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
vry letterlyk: de daarop volgende datering is echter een schrijffout voor 10 februari.
Een afschrift van deze brief aan Rochussen is ook bewaard gebleven in de brief
van Multatuli aan Tine d.d. 12 februari.
magnus mihi erit Apollo: hij zal voor mij een machtige Apollo zijn; gevarieerde
aanhaling uit Virgilius, Ecloga III, vs. 104.
k
H .: minister Heemskerk.
Confidentieel
's Hage, 11 Maart 1868!
Waarde Heer Huet!
Ik beloofde U Zaterdag, u op de hoogte te houden. Dit is my daarom moeielyk
geweest, wyl ik telkens dacht eene decisie te kunnen meêdeelen, en telkens was
't weêr 't oude gesleep.
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Was ik nu zeker Zondag te kunnen overkomen, dan schreef ik misschien niet. Of
ja, toch, want ik kan U in allen gevalle copy zenden van een br. dien ik maandag
aan den heer R. zond, om in rondlezing te geven. Dat stuk omschryft de positie.
Neen, niet geheel! En dat spyt me, want ik zou zoo gaarne willen dat eens eindelyk
iemand - d.i. gy - precies wist hoe die zaak van Havelaar in elkaêr zit.
Publiek verwart myn desolaten toestand met myne zaak. Die zaak is
onaantastbaar, en wordt dan ook slechts aangevallen door hen die geen schade
lyden door een échec. Wie polemische eer te verliezen heeft, tast me niet aan. (Dit
is een feit, niet waar?)
Nu, menschen als R. weten dat. Dat wist ook byv. de Resident Brest v. Kempen
(Slymering). Het zou een welwillend beoordeelaar myner zaak moeten bevreemd
hebben, dat o.a. die man my nooit tegensprak. Maar dat kòn niet.
Hoe dit zy, R. weet ook dat Havelaar gelyk had. Van daar myn francparler met
hem. Ik zeg hem wat my voor den mond komt, en het zou velen verbazen, indien
men kon weten hoe gedwee myne philippica worden aangehoord en opgenomen.
Hy zelf roept nu en dan: ‘Och, och... Multatuli en Rochussen!’ Dat wil zeggen: wie
had gedacht dat ik me zoo zou laten kapittelen! Dat riep hy ook toen we verleden
Zondag samen schaakten. Ik wilde dat. En hy vond het zoo komiek. Iets als Marius
op de puinh. van Carthago, denk ik, of als 't Barneveldsche: wat komt er van den
mensch!
In een der laatste brieven die ik te Keulen ontving, schreef hy: ‘maar schryf nu
eens iets dat de natie doet trillen’ (alsof zooiets gecommandeerd worden kon.) Ik
antwoordde: (zakelyk, neen, vry letterlyk)
11 Maart.
‘Indien de Ministers by voortduring my trachten op zy te schuiven - iets
wat onmogelyk is, zoodra ik wil optreden - de gevolgen komen op hun
hoofd. Ik ben beu, en zou waarlyk geen 2½ maand geduld hebben gehad
(d.i. na 't aanknoopen der laatste onderhandelingen met R.) indien ik met
Hasselman zelf hadde te doen gehad. Nu echter viel 't my moeielyk te
breken, daar ik niet gaarne den schyn op my laadde alsof ik de
tusschenkomst Uwer Exc. versmaadde.
Wat het schryven eener brochure aangaat, om de Regering te
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steunen... vóóraf moet ik dan toch een bewys hebben, dat die Regering
het goede wil, en zoolang zy Havelaar niet herstelt, is dit het geval niet.
Ik kan geene Regering steunen die knevelary in bescherming neemt, en
dit doet men, zoolang men hem die zich tegen knevelary verzette,
mishandelt. Het bewys van beterschap is gemakkelyk te geven. Myn
volledig herstel beduidt voor Indië: regt en menschelykheid. Het tegendeel
beduidt: voortzetting van de oude misdaden, en Havelaar mag geen
misdaad aanmoedigen. Indien ik dat wilde, ware 't my makkelyker geweest
in Indië meêtedoen, my Resident te laten maken, en naderhand in
Nederland, Minister.’
Hy schynt (als velen) niet te kunnen lezen. Want zie, Zondag stelde hy my namens
v.Z. voor: alle stukken die v.Z. aanvielen te colligeren (v.Z. zou ze my leveren) en
die flink te weêrleggen. Dan zou v.Z. (ALS het ministerie zich kon staande houden)
myn wil by Hasselman doordryven (‘H. scheenschroeven aanzetten.’)
Ik vloog op. Hoe ik precies sprak, weet ik nat. niet, maar R. zei: ‘dat hy dit niet
precies alles zoo kon overbrengen, want ik had een eigenaardige manier van spreken
& c’
Goed! Ik zou 't dan nog eens schryven, en myn brief wilde hy aan v.Z. & H. zenden.
Dit heb ik gedaan. Maandag. Het is de br. die in afschrift hierby gaat. De inhoud is
eene deftige overzetting van myn mondelinge opvliegery, en (ik beken dit) een punt
van uitgang als ik later zal moeten publiceren waarom ik my heb moeten
onthollanderen. Ik zeg 't dan ook dat ik er afschrift van houd. Hy weet dat ik 't anders
niet doe.Gister, dingsdag, liep er een gerucht dat de Minn. zouden aftreden. Ik schreef
terstond een haast-briefje, en zond dat in de Kamer:
‘Exc. Men zegt dat het ministerie wil aftreden. Dat behoeft niet! Het kan
zich zoo sterk maken als 't wil, mits het een nieuwe banier opsteke. Ik
verzoek U de aandacht dier heeren te vestigen op de laatste 8 bladzyden
van myn Vryarbeid die hiernevens gaat. Dáár staat het wat er geschieden
moet. Dát is 't ἐυρήϰα van Archimedes, 't ‘Toulon est là!’ van den jongen
Bonaparte.
T Volk is misselyk van oude kost en smacht naar iets degelyks. Er moet
naar waarheid gestreefd worden. Indien men dit ernstig wil, is dit
voornemen ook zóó uittedrukken dat het vertrouwen inboezemt en men
zal een flinke nieuwe party kunnen verzame-
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len onder een onversleten banier. Wil men dat, dan zal ik helpen. Sinon
- non!’ Ook hierop, als op myn br. van den vorigen dag, nog geen antwoord. R. kennende
(die terstond antwoordt als hy kan) maak ik hieruit op dat myn briefje, met de laatste
8 bladzyden van den Vryarbeid, alsmede in rondlezing is. proficiat! En nu, magnus mihi erit Apollo die me weet te zeggen hoe alles afloopt. Ik gis
k

dat v.Z. & H . myn weg op willen, maar dat ze bezet zitten met Hasselman. Nu, dan
moet men hem écarteren. Wel zal dat niet gemakkelyk gaan, maar wie alleen 't
makkelyke wil, bereikt niets.Het is nu al 3 uur, woensdagmiddag, en nog hoor ik niets. Myn geschryf is dus in
behandeling, en gy begrypt dat ik nieuwsgierig ben.Mògt ik iets bereiken, dan zal ik aandringen op eene aanstelling voor u, niet om
uwentwil, maar omdat ik dat voor goed houd. Ik heb dit reeds aan R. gezegd. Hy
blyft er by (en maak hieruit de niveau van Hasselm. op) dat myn zaak gereüsseerd
zou zyn indien niet H. zooveel (!) voor U gedaan had. Ik vraagde of H. dan een
bepaald quantum goeds te leveren had? &c.
Ook had hy niets voor U gedaan, maar, zei ik, al ware dit anders, dan nog moest
hy dat beschouwd hebben als ten nutte der zaak, en niet als gunst. R. stemde alles
toe, en riep weêr over de kleinheid van H. Ik hoop Zondag te komen. Maar daarover
schryf ik nog nader. Maak in Godsnaam myn tekortkoming voor de Courant een
beetje goed. Over een paar dagen zal ik alles inhalen, en u wat ruim leveren. Gy
begrypt hoe gespannen ik ben over myn schaakparty. Hartelyk gegroet, t.a.v.
DD.

[12 maart 1868
Koninklijk besluit inzake opdracht Huet]
12 maart 1868
Op voordracht van minister Hasselman dd. 10 maart 1868 besluit koning Willem
III ‘het genot van overvoer naar Nederlandsch Indie, met den zoogenaamden
overlandpost’ aan Cd. Busken Huet toe te kennen, ‘voor zich en zijn gezin.’
Hasselman motiveerde zijn voordracht met de mededeling dat Huet zich bereid had
verklaard ‘de taak op zich te nemen om, na zich ook in Indie met de journalistiek
van nabij te hebben bekend gemaakt, het Indisch Bestuur te dienen van consideratien
en advies omtrent de vraag: welke maatregelen dáár te lande van Bestuurswege
worden vereischt tot brei-
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deling van de uitspattingen der drukpers, zonder de vrijheid om zijne gedachten en
gevoelens te uiten en openlijk mede te deelen meer te belemmeren dan tot
verzekering der openbare orde gevorderd wordt.’ Deze motivering van de opdracht
alsook de opdracht zelf bleef geheel buiten de tekst van het Koninklijk Besluit. Vgl.
G. Termorshuizen: Busken Huet en het ‘geval Hasselman’ na honderd jaar. De Gids,
1969, nr. 3, blz. 139-149.

[13 maart 1868
Brief van Multatuli aan Huet]
13 maart 1868
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel en enkel velletje postpapier, tot
en met blz. 5 beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
Jufvr.: de naam is door Multatuli zelf onleesbaar gemaakt; zie de aanhef van het
postscriptum. Waarschijnlijk Maria Anderson.
Vrydagmorgen
Waarde Heer Huet, Ik schreef U voor een paar dagen. Op den brief dien ik daarby
in afschrift gaf, heb ik nog geen antwoord.
De afspraak met R was dat hy dien òf ter lezing geven, òf hem my met noten
terugzenden zou.
Niets terug ontv. hebbende, moet ik nu denken dat dit stuk in rondlezing is.
En ook op myn billet van Dingsdag dat ik naar de Kamer zond toen er een gerucht
liep dat de Ministers wilden aftreden, heb ik geen antwoord. Ik zond daarby myn
Vryarbeid met verzoek de laatste 8 paginas intezien, waar (1862!) gezegd wordt
dat er een nieuwe leus noodig is.
En gister schreef ik brusque dat ik niet langer wachten kon, ‘wyl ik op hooge
kosten zat en niets kon aanvangen voor ik wist of men my by voortduring afstootte.’
Nu, ook daarop nog geen antwoord. Ik moet dus gelooven dat de zaak nog altyd
in deliberatie is.
Mogt ik iets te zeggen krygen dan zal ik aandringen op eene aanstelling voor U,
niet om U plezier te doen, maar omdat ik dit nuttig vind. Dom van H. dat hy 't niet
inzag. Aan R. heb ik dat reeds gezegd. Ze verbeeldden zich U al heel mooi
behandeld te hebben en gaan altyd uit van ‘begunstiging’ ‘van iemand er boven op
helpen.’ Ik heb daarop reeds gezegd: ‘dat ik om U niets gaf, d.h. om Uw voordeel
of tevredenheid, dat ik niet dáárom u met hem (R) in aanraking bragt, maar in het
belang der zaak.’ Dat is zoo, want nepotisme is me
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een gruwel. Maar zy staan zoo laag dat ze niets anders begrypen. Ik heb gezegd:
‘dat ik op Uwe aanstelling zou aandringen, al ware ik uw vyand, en dat Hasselm.
my toescheen niet op de hoogte van zyn roeping te wezen.’
Die lui droomen van protectie.
Wat my aangaat, beginnen ze nu eindelyk intezien dat ik niet te protegeren ben.
Ik heb 't R. uitdrukkelyk gezegd dat ik ‘particulier’ dankbaar was voor zyn
welwillendheid, maar dat hier iets geheel anders in 't spel was dan iemand dienst
te doen. Ik hoop dat hy 't nu eindelyk gelooft, vooral na myn weigering om v.Z. te
verdedigen, vóór hy c.s. my oorzaak geven deze regering te steunen.Myn plan is altyd Zondag by U te komen. Maar ge begrypt hoe ik op de schop zit.
Elk oogenblik kan my een briefje brengen dat my vasthoudt, of regts of links dryft.
Ik moet decisie hebben. In dit dure logement kan ik niet langer blyven.
Ik herinner my uw practische vraag: ‘kunnen zy doen wat ge vraagt?’
Ja! En meer nog, 't zou verstandig zyn. R. vond het oorbaar, en ook v.Z. nam aan
het door te dryven (‘den Min. van Kol. scheenschroeven aantezetten’) maar... eerst
moet ik hem verdedigen. Dit nu heb ik geweigerd, zooals ge gezien hebt uit myn
brief van Maandag. Doch 't is een antwoord op uwe vraag.Myn herstel zou politiek zyn. Ik reken dat er van de Honderd personen vóór my
zyn... 1.
tegen... 20.
de rest... 79, zyn de lammelingen die voor my wezen zullen zoodra ik succes heb.
Die zullen uitroepen: ‘precies myn idee, ik heb 't altyd gezegd.’ En de meerderheid
van die succesaanbidders zou ik 't Ministerie kunnen aanbrengen.Eene andere wyze van ontknooping is er niet!
Ook de liberalen zouden, op 't kussen komende, gelyke behoefte hebben aan
een nieuwe leus. Alle vorige praatjes zyn versleten. Maar hun zou ik myn hulp niet
aanbieden, o neen! Jufvr. was eergister by me. Ze bragt me haar geschryf. Misselyk! Ik wist niet wat
ik zeggen zou. Ze is te goed om haar te krenken, maar ik mogt toch niet pryzen, en
zei: ‘Meid, schryf wat gewoner, wat ordelyker... je springt en huppelt als een dronken
mensch, en meent dat je danst. -
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Ze is bezig (en sedert jaren al) met dieren beschermen. Nu, dat is gek. Ik heb haar
uitgelegd dat er belangryker en practischer dingen aan de orde zyn. Dat stemt ze
toe, maar... och, wat doet men al, faute de mieux! Entre nous, al die dingen komen
neer op hysterische aandoeningen. Dat zei ik haar, en ze zei niet neen. Maar wat
baat het! Dat malle schryven en die paardenliefde, die kruistogten tegen vlooien-jagt
en hondenplagen - och, 't is alles een treurig pis-aller.
En 't genezen zou makkelyk zyn, als de maatschappy wat minder dom was. Het
zyn de zeden die zulke meisjes, en de edelste! den Minotaur in de kaken werpen.
Toch denk ik haar eens onder handen te nemen. Ik zal haar chirurgie laten leeren,
dan kan ze haar trop plein aan goed-willen plaatsen in een hospitaal. Dáár zou ze
thuis zyn. Pis-aller blyft het, maar 't is toch mooier, dan mal schryven en opwinding
tegen huurkoetsiers. Ik zou daarvan komieke scènes kunnen vertellen. Voor een
paar jaar kocht ze een oud paard, dat zy wilde laten dooden. En zie, de verkooper
fopte haar, en ze vond het paard terug, als vroeger lydend en nog moetende werken.
Kwestie over de identiteit. Ruzie, - ja byna een vechtparty Aandoenlyk is het, maar - 't toucheert aan 't gekke.
Intusschen maakte zy zich schuldig aan zeker gebabbel (hysterie; vriendinnen;
zucht tot geven, tot uiten, tot één zyn = babbelen!) dat meer kwaad stichtte dan 't
verdriet van alle sleeperspaarden te zamen.
Zoo zyn we! Jammer is 't. Ze is een goed mensch.Kyk, nu wilde ik graag weten of ik Zondag komen kon! Ik denk en hoop ja!
Jammer dat ik niet logeren kan, afgescheiden nu van uw trubbles, want ik sprak
U gaarne langer. Ik weet dat het U interesseeren zou. Ik heb veel te zeggen, en ik
hecht er aan dat ge iets meer van me weet dan anderen. Maar dat kan niet in één
dag.
Wees met Uwe vrouw hartelyk gegroet van
t.a.v.
Douwes Dekker.
Ik heb haar naam uitgehaald. We weten niet waar de brief belandt. 't Is jammer
e

dat ik U niet vóór 2 Kersdag heb kunnen spreken. Gy kondet sommige verhoudingen
niet kennen, en uw standpunt ware beter geweest, indien ge uwe zaak aan de myne
hadt aangesloten, want - hoe gek 't schynt, ik heb invloed. Indien ge al de brieven
laast
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die ze van my ontvingen en waarop ze, soms tot myne verbazing, niet boos werden,
zoudt ge 't erkennen. Dat R. die niet opregt is, o neen! my in deze zaak opregt wil
helpen, is waar! Hy heeft er z'n redenen voor.
Vraagt ge my of ik geloof te zullen slagen? Neen! De tegenstand van de inertie
is te groot. Maar 't is al veel dat het niet-slagen nog niet bepaald is.
Indien ik au courant ware geweest van uwe bemoeyingen, zou ik U misschien in
staat hebben gesteld om tegenover Hasselman een beter standpunt intenemen. Hy
is vry onwetend in de verhoudingen, en wist niet wat uw bezoek beduidde.
e

Nu is 't te laat - tenzy ik de 3 ontbinding er door kryg. Dan is er niets verloren.
By de liberalen heb ik niets intebrengen. En ook onder deze ministers zyn er die
tegenwerken - maar de hoofdpersonen zyn voor my, en zy wenschen niets liever
dan ontslagen te zyn van Hasselman & Schimm.
't Zyn rare dingen.
Adieu, ik hoop tot Zondag.

[14 maart 1868
Artikel in de Sneeker Courant]
14 maart 1868
Artikel in de Sneeker Courant, nr. 22. (Gemeente-archief Sneek; fotokopie M.M.)
Baron Alphonse Nahuijs, die MULTATULIS Max Havelaar in het Engelsch vertaald
heeft, deelt in het jongste nummer van den Spectator mede, dat hij dit niet naar den
ons bekenden tekst, maar naar het oorspronkelijk handschrift van den auteur
bewerkte. Niet enkel verschilt dit handschrift met den druk door dat daarin alle namen
van plaatsen en die van ‘Radhen Adhipattie’ voluit gegeven worden, maar ook door
de vele noten, welke den lezer, die niet genoeg met Indische toestanden bekend
is, de lectuur van het boek duidelijker maakt; ook zijn in de Hollandsche uitgave
sommige vrij krasse uitdrukkingen tegen ons Indisch bestuur gansch niet getrouw
aan den tekst weérgegeven. Een en ander maakt, dat ook de Engelsche uitgave
hier te lande goed verkocht zal kunnen worden. Zij verschijnt te Edinburg en kost
14 sh., 't geen wel jammer is, omdat er weinig kans bestaat, dat we ooit een
goedkoope Hollandsche uitgave van dat merkwaardige boek zullen ontvangen.
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Hiervoor toch heeft de heer Mr. J. van Lennep wel gezorgd. Van waar deze dan
ook vrij te pleiten was, zeker niet van kinderachtige bekrompenheid en verregaande
partijzucht, toen hij - wij zwijgen nu nog van de wijze waarop - in het bezit gekomen
van het eigendomsrecht van den ‘Max Havelaar,’ dat juweel onzer letterkunde, aan
de kennisneming van het groote publiek onttrok, door, - met eene stijfhoofdigheid
eene betere zaak waardig! - eene volksuitgave te weigeren. Dat boek mocht geen
volksboek worden. De gruwelen, die daar ginder in naam van het Nederlandsche
volk door het Nederlandsche gouvernement worden toegelaten of gepleegd, - wat
in deze 't zelfde is - moesten aan het volk zooveel mogelijk onbekend blijven; dat
eischte het Partij-belang. - Wat menschelijkheid en recht eischen komt er minder
op aan. - Havelaars stem moest gesmoord en het boek dus ingekerkerd worden,
en dat geschiedde. Mr. van Lennep benoemde zich of liet zich benoemen tot cipier.
't Heeft ons altijd leed gedaan dat de schrijver van ‘de roos van Dekama enz.’ in
deze zaak aldus heeft gehandeld.
In de eerste plaats toch heeft hij er aldus middelijk toe meêgewerkt om dat stelsel
van usurpatie en willekeur, - een stelsel dat reeds zoo lang straffeloos voortduurde
en een goedig, zachtaardig volk overlevert aan de uitzuiging en knevelarijen van
‘een troep gewapende epiciers’ (Mult.) - nog langer te bestendigen; en ten anderen
heeft zijn eigen roem - trouwens dat is zijn zaak! - er zeker bij tijdgenoot en
nageslacht niet bij gewonnen.
Door dus wat meer liberaliteit - al was 't maar wat Amsterdamsche - en wat meer
menschlievendheid in deze zaak te betoonen, had de heer v. L. geen ondienst
bewezen aan het Nederlandsche volk. In dat oordeel staan we niet alleen. In het
Maart nummer van de Tijdspiegel lezen wij in eene recensie, waarin ook sprake is
van den Max Havelaar:
‘Als straks een grijs hoofd zich ter rustte heeft gelegd, zal het Nederlandsche volk
de schim van een onzer groote prozaïsten ter verantwoording roepen, waarom het
beste proza-werk, dat Nederland in de 19de eeuw voortbracht, aan 't volk onthouden
moest worden. ‘De cipier van “Max Havelaar” hebbe voor zich de letter der wet,
tegen zich heeft hij één die machtiger is dan de letter, den geest des volks.’
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[16 maart 1868
Artikel in de Friesche Courant]
16 maart 1868
De Friesche Courant, nr. 475, publiceert het eerste artikel van een tot zes
uitgroeiende reeks, getiteld: Java en het kadaster. (Prov. Bibliotheek, Leeuwarden;
fotokopie M.M.)
De verdere vijf artikelen staan in de nrs. van 19, 23 en 26 maart, en van 2 en 6
april. Met name in III en IV wordt uitvoerig aandacht besteed aan Multatuli en zijn
brochure Over Vryen Arbeid in Nederlandsch Indië. Zie bij 23 en bij 26 maart.

[16 maart 1868
Brief van Tine aan Potgieter]
16 maart 1868
Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Milaan 16 Maart 1868
Waarde Heer Potgieter,
Reeds lang had ik U willen schrijven en U bedanken voor de mij gezondene 100
francs over Januarij, maar telkens had ik één of ander uitzigt waarvan ik den uitslag
st

verwachte. tot nog toe ben ik in niets geslaagd. Den 31 Maart verlaten wij t'collège
Le Comte, ik had gedacht t' pensionnat te kunnen releveren maar door geldgebrek
was ik niet bij magten te doen wat er gedaan moest worden. Ik ben nu à la recherche
d'une chambre voor mij en Nonnie. en van daar uit zal ik trachten t' een of ander tot
stand te brengen voor ons onderhoud. Regt gelukkig ben ik dat U mij nog de 100
frs toegezegd hebt tot Junij of Julij. ik heb dus nog den tijd om rond te zien en
pogingen in t' werk te stellen.
Ik moet nu de rekening van den heer Le Comte betalen over Februarij en Maart,
zoodra ik over die maanden ontvang zal ik het doen, April moet ik dagelijks contant
betalen, nu is mijn verzoek Waarde Heer Potgieter mij daartoe in de gelegenheid
te stellen, U weet niet hoe moeijelijk t' me valt U dit te verzoeken, maar ik ben door
de noodzakelijkheid geforceerd. Hier aan huis is het droevig gesteld, veel kinderen
en geen geld, ik ben dan ook zeer dankbaar over eenige dagen te vertrekken, ik
heb waarlijk genoeg aan mijn eige zwarigheden. Indien U mij de dienst zoudt willen
st

bewijzen mij voor den 1 April t' geld van Februarij, Maart en April te willen zenden
zou U mij waarlijk uit den brand helpen. Ik ben bang dat U mij onkies vindt en toch
zou ik U zoo gaarne de overtuiging willen
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geven dat ik U regt dankbaar ben, U zijt voor mij werkelijk een vriend in den nood
geweest en dat zegt veel, in voorspoed is het zeer gewoon veel vrienden te hebben
ik had er vroeger bij menigte. maar in tegenspoed...
Nog altijd heb ik de vaste overtuiging dat Dekker zich releveren zal dat hij eens
volbrengen zal wat hij beloofd heeft; geloof mij, Dekker is nog dezelfde man van
vroeger, zijn energie is niet uitgedoofd door tegenspoed en armoede, hij zal nog
eens de bewijzen geven dat een genie niet makkelijk weg zinkt.
Waarde Heer Potgieter, ontvang nogmaals mijne dankbetuigingen ik beveel mij
steeds aan in Uwe vriendschap en blijve
Met de meeste achting
E H: DouwesDekker
baronnesse van Wijnbergen
P.S. de Heer Brodt zal ik kennis geven van mijn adres, ik heb nog geen geschikte
kamer gevonden. Nonni kan naar een dagschool gaan waar zij niet behoeft te betalen
dan alleen boeken enz; mijne gezondheid is veel beter maar ik moet me nog
menageren of liever ik moet me zeer soigneren.
n

de Heer en Mevrouw Omboni komen den 26 Maart van hun reisje terug tot mijne
groote vreugde.

[18 maart 1868
Brief van Multatuli aan Hasselman]
18 maart 1868
Brief van Multatuli aan J.J. Hasselman, Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
alle stukken van dien tyd: deze berusten nu in het Multatuli Museum; ze zijn
afgedrukt in V.W. IX.
s Hage 18 Maart 1868
Aan Zyne Excellentie den Heere Hasselman
Minister van Kolonien
Excellentie!
Het onderzoek dat na myn vertrek van Lebak (ik meen onder leiding van den heer
Pahud zelven) door den heer Brest van Kempen plaats vond, eindigde met eene
‘ernstige berisping van den Regent’ en het ontslag van diens schoonzoon, den
Demang ten wiens huize myn voorganger zyn laatste maal genoot, of liever gebruikte.
De heer Pahud was my zeer ongenegen, en de heer B.v.K. had ook liever een
anderen uitslag gezien.
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Prof . Veth, in den Gids van 1860 (July & Aug .) maakt hieruit o.a. op:
‘Dat Havelaar volkomen gelyk had.’
Toch schyn ik, van Indie uit, aangevallen te zyn. Ik moet dit opmaken uit zekere
uitdrukking van den heer F. v.d. Putte.
Wàt men tegen my heeft aangevoerd, weet ik niet. De gewone manier in zulke
zaken is: de hoofdzaak te bedelven onder bydingen. Dit is zeker, dat de heer D.v.T.
o

in eene Kabinets missive van 23 Maart 1856 N . 54 erkende dat ik by de Regering
gunstig genoteerd stond. Hoe men het nu kan hebben aangelegd, om, na dit
testimonium, gegeven door een Landvoogd die verstoord op my was & die natuurlyk
inzage had genomen van myne antecedenten - my aantetasten, weet ik niet.
Om my echter tegen zulke aanvallen te wapenen, en te beletten dat òf de
Lebaksche zaak worde verdraaid, òf dat ze op den achtergrond worde geschoven
ter wille van dingen die met het punt in kwestie niet te maken hebben, ben ik zoo
vry Uwe Excellentie te verzoeken den brief te willen lezen dien ik rigtte tot den heer
van Twist, een brief dien ik eerst jaren later publiceerde, en waaruit blykt dat ik niet
zocht aan den weg te timmeren.
Indien alles wat ik in dien brief zeide, wáár is (gelyk ik thans nog kan staven)
geloof ik aanspraak te mogen maken op herstel. En dit zoude van goede werking
zyn op anderen, die nu - na myn voorbeeld, hunnen pligt niet durven doen.
Indien ik ééne onwaarheid heb gezegd, wil ik ongelyk hebben in alles. Het éénige
zoude zyn dat myn voorganger eerst den dag na z'n bezoek by den Demang
bezweken is, en niet eenige oogenblikken, gelyk ik van de Weduw meende verstaan
te hebben. Anders is alles stipt waar, en - bewysbaar. Ik heb alle stukken van dien
tyd, zelfs de kladnota's van myn armen voorganger.
Ook kan ik bewyzen dat ik zacht te werk ging. Maar toen ik dàt vernam, mogt ik
niet zwygen. Ik zou gevreesd hebben lafhartig te schynen in eigen oogen.
Na beleefde groete heb ik de eer met de meeste hoogachting te zyn.
Uwer Excellentie's dienstwillige Dienaar
Douwes Dekker
r

In de waarheid van nevensgaanden brief aan M v. Twist - niet in wat de heer
Pahud over my heeft gelieven te schryven, ligt het criterium myner zaak. Schryven
is gemakkelyk; - ik heb gehandeld!
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[19 maart 1868
Brief van Multatuli aan Tine]
19 maart 1868
Brief van Multatuli aan Tine. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
De brief is onvolledig bewaard gebleven; hoeveel er ontbreekt, is niet na te gaan.
den Haag 19 Maart 68
n

lieve beste tineke, Ik heb je brief van den 16 , - en kreeg dien reeds gister.
Ongelukkig heb ik 't couvert reeds verbrand om den datum natezien want het komt
me vreemd voor dat je br. van 16 reeds den 18 hier was. Ik denk dat je je vergist
had in den datum, maar al moet het 15 zyn, dan is 't nog gauw. Het is de brief met
een briefje van Non er in. Onder non's schryvery (heel lief) staat iets van Edu die
kwaje vent die nooit tyd heeft zoo als hy zegt, en er staat bygeschreven (ik denk
door non: ‘et pas d'envie!’
Hoe de datum van dien brief zy, ik dank je wel, vooral daar je 'm schreef onder
kinderen.Ja, je brief Hotel Toelast heb ik ook.Schryf tot nader order: Mad. M. Deiss Hamerslop 39. Die Mina is zeer trouw.Begryp nu goed hoe ik sedert myn zyn hier je niet beter op de hoogte houden
kon (d. heet na 10 maart toen ik je dat afschrift zond) omdat ik dan wel elken halven
dag had moeten schryven. Precies een schaakparty. Natuurlyk wil je nu weten
hoede party nu staat? Ik heb moeite om 't goed uitteleggen. Ik heb oogenblikken
gehad dat ik hem voor verloren hield, maar... uit is 't nog met.
Het is niet makkelyk je al de invloeden die er op werken goed te vertellen. Maar
ik zal 't proberen.
Ik begin met R. Hy is waarlyk fideel en lief. Hy praat uren lang met my, en ik kan
merken dat hy van me houdt. Aan zyn welwillendheid is geen twyfel. Maar... hy is
onwel met den Koning. Dit heeft hy my bekend. Eerst wou hy dit niet weten, en als
ik aandrong dat hy de zaken in handen nemen zou als premier, chef van 't Kabinet,
ja ik ben zóó ver gegaan hem ronduit te zeggen dat i my Minister van Koloniën
maken moest, verschuilde hy zich achter zyn jaren, zyn vermoeidheid &c. Nu, dat
is niet waar (ik geloofde 't ook nooit.) Hy is met den K. gebrouilleerd en daarom kan
hy niet op den voorgrond treden. Juist daarom ook is hy hartelyk voor my, wyl hy
voelt dat
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ik hem nu te meer aanhang omdat anderen hem minder tellen. Ik voelde dit reeds
te Keulen, maar nu is 't zeker. Hy klaagde altyd dat ‘ze’ niet naar hem luisterden.
Toch heeft hy my de groote dienst gedaan door my aan graaf v. Zuylen
voortestellen, (Buitenlandsche zaken) by wien ik vryen toegang heb. ‘Dat is wat’
zou je zeggen! Welnu, van Zuylen staat op 't vallen, en in de gesprekken die wy
voerden kwam 't eer neder op hulp aan hem, dan aan my. Ook kon v.Z. zelf natuurlyk
alleen door Hasselman (Koloniën) werken. En tot nog toe had ik expres H. niet
gesproken. Want ik vreesde daarin, als oud-resident, een tegenstander te vinden.
Gister schreef me R. een briefje om my dóór v.Z. aan Hasselm. te doen voorstellen.
Ik antwoordde: ‘goed! Omdat U 't zegt, en omdat ik helaas vrees dat er niets meer
aan de zaak te bederven is. Ik verdrink in een moeras van gewoonheid.’ (Dit sloeg
op eenige regels uit myn drama, die R. kent, en waarin over gewoonheid van
ministers wordt geklaagd. Ik kan hem alles zeggen. Wij hebben zamen geschaakt,
en hy gaf me zyn portretje. Ik voel dat hy van my houdt, en het betreurt dat i my niet
eer geholpen heeft toen hy regtstreeks magt had. Nu moet hy werken dóór graaf
v.Z, die een neef is van zyn schoonzoon baron v.Z, den gezant in den Haag. En ik
geloof dat gr. van Z. onder hem zit met geld. gr. v.Z. zei me zelf dat i niet ryk was,
- NB als excuus toen ik schold op rykworders! Komiek he?)
Enfin, ik ging naar v.Z. die ook zei: ‘ga toch naar Hasselman, hy is U genegen,
en erkent dat van Twist U onregtvaardig behandelde.’
- Dat valt me meê, zei ik. Ik had gevreesd dat de gewezen resident tegen my zyn
zoude.
- Neen, neen, - dat is zoo niet! We praatten nog wat (zeer makkelyk. Ik zei net
wat ik verkoos, en ik wist van R. dat hy 't aardig vond ja zelfs dat ik driftig was
geworden.) en ik ging naar Hasselman.
De ontvangst was meer dan goed, want in plaats van te moeten pleiten of
betoogen, begon HY met te vertellen dat hy persoonlyk als ass. Resident van
Pandeglang (je weet wel, de aardbeien afdeeling) alles van Lebak wist, en zelfs
een memorie had geschreven waarin de knevelaryen werden aangetoond. Hy
verwonderde zich dat ik die nooit had aangehaald, en zei: dan hebben ze 'm zeker
verdonkeremaand! Hy vertelde my knoeieryen van Lebak, inplaats dat ik 't hoefde
te doen.
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Nu zou ieder verstandig mensch zeggen dat ik dus klaar was! Ja, maar...
In de eerste plaats staat het ministerie op 't vallen. Juist vandaag is een erge stryd
in de Kamer. en ze zyn vooruit gecondemneerd. Er is een overwegende clique in
de Kamer die 't Kabinet bestormen wil. De nieuwe Kamer (na de ontbinding) heeft
nagenoeg een gelyk resultaat geleverd, d.i. eene zoogen: liberale meerderheid die
op 't kussen wil. Nu zegt R. (en ik ook) dat het hun eigen schuld is, dat ze vóór de
ontbinding my hadden moeten laten komen, dat ik dan had kunnen werken op de
verkiezingen - maar wat helpt dit nu! Tot het weder ontbinden hebben zy den moed
niet, vooral daar de Koning die het verzamelingspunt wezen moet, minder dan nul
is; hy laat z'n eigen vrienden in den steek. Die man moet niets niets waard zyn. Hy
zit onder eene fransche maîtres die hem al zyn geld afneemt (men zegt fr. 100.000
smaands) en dat moet hy geven, niet uit liefde, maar omdat ze brieven van hem
heeft die hem zeer comprom. zouden. Daardoor is hy court d'argent, en suf,
onverschillig. Dit is ook de reden dat ik niet by hem ga. Er is niets met hem te
bereiken, want al zou men hem iets aan 't verstand brengen, den volgenden dag is
er niet op te rekenen. Dit nu belet de ministers doortetasten. Hy zelf zou hen in den
steek laten.
Goed, zeg je maar waarom kunnen ze dan jou niet herstellen vóór hun aftreden?
Dit zegt R. ook. Maar, voegt hy er by, ‘och, een minister die op 't vallen staat, heeft
geen énergie, geen lust &c’ Heel pleizierig voor wie er onder lydt! Maar er is nog een bezwaar. Het schynt dat men na myn vertrek uit Indie, om
zich te wreken omdat men den Havelaar niet openlyk tegenspreken kan en zelfs
genoodzaakt was te erkennen dat ik gelyk had, my heeft zwart gemaakt, zoodat het
een minister moeielyk is my te helpen zonder het Indisch bestuur een slag in 't gezigt
te geven. Dit merkte ik aan Fransen v.d. Putte in der tyd. Hoe en wat dit nu zyn mag,
weet ik niet. Maar Hasselman zal 't nazien, en morgen, Vrydag, spreek ik hem.
Het spreekt van zelf dat ik't noodige gezegd heb om my daartegen te wapenen.
En dat is nu de party die ik speel.
Dus niet, - of nòg niet geslaagd! Maar lieve beste tine, ga eens na hoe gering
myn middelen zyn! Hoe klein myn punt van uitgang, toen ik daar te Keulen zat en
de zaak begon. En - er zyn fataliteiten in 't
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spel geweest! Dat wegraken van het geld van R, - de verdrietige correspondentie
die er uit volgde, het oponthoud - de lamheid van den Koning - myn armoede (ik
hang geheel van R. af om de rekening van myn logement te kunnen betalen) - de
angst voor jou - de magtige vyanden die ik heb Kyk, als je dit alles nagaat, moet je erkennen dat het wonder is dat ik 't nog zoo
ver gebragt heb in deze aanrakingen te komen, en hoe 't nu ook afloopt myn positie
is verbeterd door de relatien.Ik moet bekennen dat Hasselman een prettigen indruk op my gemaakt heeft: als
persoon. Of hy en v.Z. de mannen zyn waaraan Nederland behoefte heeft als minister
- geloof ik niet. Of liever ik weet zeker 't tegendeel. Maar er is met zoo'n struikelblok
van 'n Koning niets aantevangen, en ik zou waarachtig ook geen raad weten.Als ik je nu morgen, na 't bezoek by H., niet terstond schryf, denk dan dat het
weêr aan 't onderhandelen en pleiten gegaan is. Elke démarche meêtedeelen zou
onmogelyk zyn. Byna elken dag kryg ik briefjes van R, of spreek ik hem, en (als by
een schaakparty) na elken zet verandert de toestand zonder dat men nu juist noemen
kan, hoe. Dìt is zeker, vóór twee dagen dacht ik dat het uit was, en nu is er weer
een beetje hoop. Maar bedenk goed dat Hasselman's goede meening misschien
schipbreuk lydt op vrees om in zyn toestand (à la veille van te vallen) velen het
hoofd te bieden.Myn toestand heeft iets zonderlings door de disharmonie tusschen myn vryheid
van zeggen en myn middelen. Maar - treurig is het! Met v.Z. (buitenl. zaken) sprak
ik over Bismarck, en over de wyze om hem pal te zetten, maar wat baat het, of ik
hem iets voorstel, als hy daarby denkt: ‘Wat gaat het my aan, morgen ben ik geen
minister meer!’ Ik lees dat op z'n gezigt. En myn aanraden om weer de Kamer te
ontbinden, dus minister te blyven (wat hy wel willen zou) stuit af op den onwil of de
onverschilligheid van den Koning, die er niets om geeft, hoe 't gaat, en te lam is om
z'n eigen vrienden te beschermen.Mimi wacht te Keulen den uitslag af. Zeg me eens of je 't vrindelyk zult opnemen
als ze je eens een woordje schryft. Och asjeblieft! Ze is voor my een trouwe hulp
geweest! Denk dat ze honger met my geleden heeft, en nooit nooit een klagt! Zonder
haar
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[22 maart 1868
Brief van De Geyter aan d'Ablaing]
22 maart 1868
Brief van J. de Geyter aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Fragment. Dubbel
velletje postpapier, tot bovenaan blz. 3 beschreven. De onderhelft van blz. 3-4 is
afgeknipt. (M.M.)
De brief zelf gaat uitsluitend over De Geyters werk ‘Hendrik en Rosa’, dat bij
d'Ablaing ter perse was.
P.S. Ik kon op den laatsten brief van Multatuli uit Keulen, twee a drie maanden
geleden, niet antwoorden, en heb sinds van hem geenen brief meer gekregen. Hier
zegt men dat hij thans in den Haag is gevestigd. Mag ik U verzoeken, Heer d'Ablaing,
indien Gij omtrent zijn tegenwoordig verblijf iets met zekerheid weet, mij met een
enkel woord daarover in te lichten?
JdG

[23 maart 1868
Brief van Multatuli aan Huet]
23 maart 1868
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, tot bovenaan
blz. 3 beschreven (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
's Hage, Maandag
Waarde Heer Huet.
Hierby Erdan, la france Mystique en een pakje zegeltjes voor Gideon. Er is veel
kaf by, maar misschien een enkel graantje dat hy gebruiken kan.
Hierby ter inzage de brief van de Locomotief-uitgevers. Ik had verzocht my wat
tyd te gunnen voor ik antwoordde. Nu zal 't - by 't mislukken myner Haagsche
expeditie, - tyd zyn te beslissen, of ik zoo iets doen kán. Ik vrees: neen. Zoo'n courant
schynt alleen scherpten en vittery te kunnen gebruiken, en dat kan ik niet leveren
op kommando.
Wat ik, om overigens myzelf te zyn, zou noodig hebben, ware het verhoogen van
't Haarlemsche honorarium, en daar nu de Heer E. op dat voorstel ‘Né’ zeide, moet
ik iets anders bedenken om in 't leven te blyven.
Eén ding is zeer jammer. Al ben ik nu in den Haag niet geslaagd, toch heb ik aan
R. en ook v.Z. gemerkt, dat ik in hunne oogen waarde heb. R. en ook v. Z. bekenden
dat myn steun het ministerie aangenaam wezen zou, ja, v.Z. vraagde er om. Welnu,
dit belemmert my nu in het vinden van middelen om in 't leven te blyven. Indien ik
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nu voordragten ga houden die onweêrig zyn, snyd ik my de mogelykheid af om later
door publieke verzoening met de Regering, in staat te worden gesteld myn vrouw
en kinderen terug te krygen. De stemming die ik in den Haag waarnam, kan later
gebruikt worden indien ik nu wacht, en zwyg. Maar uit armoed kàn ik niet wachten.
Dat is jammer. Uwe courant ware 't eenige - en dat wil Mr. E. niet. Zonderling, de
man had een rood-katoenen das om. Ik dacht dat zulke types uitgestorven waren.
Ziet ge kans op die zaak terug te komen - al zoude ik daarvoor in de buurt moeten
komen - gaarne.
Erdan hoef ik niet terug te hebben, (ik heb nog zooveel dat U behoort), maar den
br. van Van Kesteren wel.
Wees met uwe lieve vrouw en uw ventje zeer hartelyk gegroet
van
t.a.v.
Douwes Dekker.
Vanavond by R. Ik hoop voor 't laatst.

[23 maart 1868
Brief van Multatuli aan Hasselman]
23 maart 1868
Brief van Multatuli aan J.J. Hasselman. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
Aan Zyne Excellentie
den Heere J.J. Hasselman
Minister van Kolonien
sHage 23 Maart 1868
Excellentie!
Ik was een paar maal aan het Ministerie, doch Uwe Excellentie was in de Kamer.
Mag ik zoo vry zyn U te verzoeken my te doen weten, op welk uur ik Uwe
Excellentie zoude mogen spreken?
Heeft U het laatste nummer van het N.I. Tydschrift gelezen, waarin alle
verkeerdheden op rekening van de behouders worden geschoven? De heer van
Hoëvell heeft het front gehad, aan het Duitsch publiek te verklaren dat (ten gevolge
zyner bemoeijingen zeker!) ‘alles met reuzenschreden is vooruitgegaan.’
De redactie N.I.T. wenschte dat ook de Havelaar met eene dergelyke verklaring
by het Engelsch Publiek ware ingeleid. ‘Dat zou vaderlandslievend geweest zyn.’
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Ik wensch niets liever, en hoop dat de Regering my daartoe in de gelegenheid stelle.
Binnen weinig weken komt de Havelaar in 't Parlement, en ik wilde zoo gaarne vóor
dien tyd dat valsch liberalisme ontmaskeren, en openlyk betuigen dat een behoudend
ministerie my de hand gereikt had.
De Schotsche uitgevers vragen my ‘naar het vervolg!’ Wat moet ik zeggen? Dat
ik nog altyd arm rondzwerf, ver van vrouw en kinderen, - terwyl de liberale van
Hoëvell mèt zyn vry arbeids-leugen zich een deftige positie heeft weten te
verzekeren?
Zoolang ik niet hersteld ben, en zelfs met eenig éclat, durft niemand in Indië zyn
pligt te doen. Dit is menschkundig te verklaren. De bepalingen baten niets, zoolang
de ambtenaren niet verzekerd zyn, dat men de toepassing daarvan verlangt. Dáárin
ligt het geheele herstel van de Indische toestanden. Er moet overeenstemming zyn,
tusschen schrift en daad, - dan eerst zal het baten over stelsels en wetten te
redeneren.
Thans werkt het Kultuurstelsel noodlottig, - niet omdat het als stelsel niet deugen
zou, maar omdat het slecht wordt gecontrôleerd. Weet Uwe Excellentie, dat ik dezer
dagen een stuk over Vryarbeid heb geschreven? Het is by den Heer R. Ik geloof
dat een onpartydige jury, na het lezen daarvan, erkennen zal, dat de kwestie ten
voordeele van het behoud beslist is. Maar voor ik het drukken laat, wenschte ik te
weten, of dat ‘behoud’ werkelyk zyn eigen stelsel handhaaft? Zoolang ik armoede
lyd, omdat ik het verdedigde, is dit zoo niet.
Na zeer beleefde groete, heb ik de eer met hoogachting te zyn
Uwer Excellentie's Dienstwillige Dienaar
Douwes Dekker

[23 maart 1868
Artikel in de Friesche Courant]
23 maart 1868
De Friesche Courant, nr. 475, publiceert artikel III over: Java en het kadaster.
(Prov. Bibliotheek van Friesland, Leeuwarden; fotokopie M.M.) Fragment.
In dit artikel verzet de redacteur zich tegen hen die op grond van de Max Havelaar
Multatuli voorstellen als een bestrijder van het cultuurstelsel, terwijl de werkelijkheid
is dat hij, niets voelende voor vrije arbeid, het cultuurstelsel, als een noodzakelijk
kwaad, tolereert. In wezen gaat het echter om iets geheel anders.
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Maar nu willen wij wel eens weten, door wien en waar gezegd is, dat Multatuli wèl
een voorstander is van het stelsel van vrijen arbeid? Wij wisten zulks wel beter,
sedert wij, eenige jaren geleden eene correspondentie op dat punt met hem gevoerd
hebben,
En waar laat zich Multatuli gelden als een voorstander van het cultuurstelsel, als
zoodanig?
Wij hebben op onze schrijftafel toevallig voorhanden het werk van Douwes Dekker
‘Over vrijen arbeid in Neêrlands Indië’, met het eigenhandig inschrift op het titelblad:
‘met zeer vriendschappelijke groete van den schrijver.’
Ons exemplaar is van 1866 en een 3e druk. Dit moeten wij er bijvoegen, opdat
de lezer niet mistaste, wanneer hij de aanhalingen uit het genoemde werk, welk wij
ons veroorloven, wil opslaan, om ze in het verband te lezen.
De schrijver zegt op bl. 34: ‘Laat er een moreel, intégre bestuur heerschen in
Indië en in den Haag, betreffende dat heerlijke land, en dan zal het blijken of de
Javaan vrijwillig wil arbeiden.’
Op bl. 47: ‘MEN BESTELE DEN JAVAAN NIET, MEN ZUIGE HEM NIET UIT, MEN VERMOORDE
HEM NIET, DAN ZAL ER, NA EENIGEN TIJD, BLIJKEN OF HIJ VRIJWILLIG ARBEIDEN WIL.’
(De schrijver-zelf heeft deze regelen kapitaal doen drukken.)
Op te vele bladzijden om ze altemaal te noteren, vinden wij kapitaal gedrukt: VRIJE
ARBEID IS WENSCHELIJK, - maar... die uitdrukking moet men in zijn verband lezen,
want, nemen wij de woorden zoo maar klakkeloos over, zonder er op te letten in
welken zin,... dan zijn we even oneerlijk als sommige heeren, die ook wel eens
citeren.

[24 maart 1868
Van den Rijn (XV)]
24 maart 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
72.
Prins Napoleon: een neef van keizer Napoleon III.

Van den Rijn, 22 Maart.
Van officieuse zijde wordt aan de Badische-Landeszeitung het volgende geschreven:
‘Indien het den Bondsraad voorgelegde ontwerp tot belasting der inlandsche tabak
inderdaad door zuidduitschen invloed is ter spraak gebragt, dan kan hier in elk geval
toch
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slechts aan Wurtemberg gedacht worden, waar bijna geene tabak wordt geteeld,
en welks inwoners dus, zonder een evenredig gedeelte in de bezwaren te dragen,
voordeel zouden genieten van de opbrengst. Zonder eenigen twijfel waardeert de
Regering van Baden het hoog belang der tabaks-cultuur in den Paltz, en men kan
zich verzekerd houden, dat bedoeld wets-ontwerp niet alleen buiten hare voorkennis
is aangeboden, doch dat zij bovendien nooit te bewegen zal zijn, daaraan hare
goedkeuring te hechten. Evenzeer zijn de Regeringen van Hessen en van Beijeren
vreemd gebleven aan de voorgestelde regeling, daar toch beide die landen, zij het
dan ook in mindere mate dan Baden, belangrijke tabaks-aanplantingen te
beschermen hebben. Alleen Zwaben alzoo (het woord ‘Zwaben’ wordt hier gebruikt
als minachtende uitdrukking voor Wurtemberg) en welligt de thuringsche Klein-Staten,
kunnen alzoo verdacht worden van het vaderschap dezer zoo impopulaire
voorstellen. Het zal alle belangstellenden gewis verheugen, te vernemen, dat de
leden van het Mannheimer comité van zuidduitsche tabaks-planters ruimschoots in
de gelegenheid geweest zijn, zich te verzekeren, dat de houding der badensche
Regering in deze zaak geheel en al zal overeenstemmen met de wenschen der
liberalen.’ - In de wurtembergsche Staats-Courant wordt evenwel de bewering, dat
de bedoelde voorstellen tot belasting van de tabak van Wurtemberg zouden
uitgegaan zijn, tegengesproken.
r

- Uit Frankfort wordt gemeld, dat de notaris d . Müller, vroeger president der
Wetgevende Vergadering, door het Publiek Ministerie ter verantwoording geroepen
is, wegens eene rede, welke hij in de laatste zitting der Democratische Vereeniging
zou hebben uitgesproken. De beschuldiging luidt, dat hij zou hebben opgewekt tot
haat en verachting van staatsbeambten. Met het getuigenverhoor is reeds een
aanvang gemaakt. - Men verneemt, dat de heer Passavant die op de publieke veiling
van het mobilair der Bondsvergadering den zetel des voorzitters had gekocht, dien
stoel ten geschenke heeft gegeven aan het zoogenaamde Deutsche Hochstift.
den

- Men schrijft uit Thuringen: ‘Prins Napoleon kwam den 16 dezer, 's namiddags,
uit Leipzig te Gotha aan, en reed in een particulier rijtuig naar het hôtel zum
Deutschen Hause. Aldaar ontving hij een bezoek van Hertog Ernst van
Coburg-Gotha, met wien hij persoonlijk bevriend is, en noodigde naderhand den
beroemden geograaf
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Petermann uit, het souper bij hem te gebruiken. Den volgenden dag maakte de
Prins een uitstapje naar Eisenach, en bezocht den Wartburg. Na te hebben gedineerd
bij den Hertog, woonde hij des avonds de voorstelling van Wagner's “Lohengrin” in
de opera bij. Den volgenden dag nam de Prins de schoone aardrijkskundige inrigting
van Perthes in oogenschouw, en vertrok des namiddags naar Kassel. Algemeen
trok de groote gelijkenis tusschen den Prins en zijnen doorluchtigen oom Napoleon
I de aandacht.’ - Te Keulen heeft Prins Napoleon den Dom en eenige openbare
instellingen bezigtigd; hij werd bij die bezoeken door den franschen consul vergezeld.
Van daar is hij naar Essen vertrokken om het etablissement van den heer Krüpp in
oogenschouw te nemen.
- Uit Munster wordt aan de Neue-Preussische-Zeitung geschreven, dat de graaf
von Westfalen, die wegens zijn bekend protest tegen den eed van trouw niet was
uitgenoodigd geworden om den provincialen Landdag te Munster bijtewonen, evenwel
heeft goedgevonden, zich in die vergadering te vertoonen, en zijne plaats intenemen.
Toen hij, in weerwil van het protest van den Landdags-maarschalk, weigerde te
vertrekken, is de zitting onmiddelijk gesloten. De voorzitter heeft naar Berlijn
geschreven om bevelen; men ziet den uitslag in gespannen verwachting tegemoet.
- Te Mainz zijn (naar men van daar meldt) de verkiezingen voor het Tol-parlement
in vollen gang; de opgewondenheid is onbeschrijfelijk. De partijen bombarderen
elkander met plakkaten, vlug- en schotschriften, karikaturen en onzinnige aanklagten.
Alleen de revolver ontbreekt, om het geheel te doen gelijken op eenen
americaanschen verkiezingsstrijd. De grenslijn tusschen de twee partijen is scherper
dan ooit afgebakend, vooral sedert de ultramontaansch-democratische partij de
heeren Bebel en Liebknecht in hunne vergaderingen hebben doen optreden; welke
laatste openlijk verklaarde, dat de ware vrijzinnigen in Duitschland alleen van een
tweede Jena heil verwachtten, waarop dan later een tweede Leipzig volgen zou.
Bij dezelfde gelegenheid heeft de heer Liebknecht de Lassallianen om zich
verzameld, en, in vereeniging met nog een anderen ultramontaan, de arbeiders
tegen Pruissen en den burgerstand opgehitst. Deze handelwijze heeft vele
weldenkenden geërgerd, en de vooruitgangspartij heeft de schuldigen hevig gelaakt
in een te dier zake uitgevaardigd manifest. De van stadswege voor de verkiezingen
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gemaakte beschikkingen zijn zeer ontoereikend. Te vergeefs hadden vele der
aanzienlijkste inwoners sedert lang aangedrongen op vermeerdering van het getal
kiesbureaux. De burgemeester scheen daartoe niet te bewegen te zijn; hij beriep
er zich op, dat de regerings-commissaris met de gemaakte schikkingen genoegen
had genomen. Eenige uren echter vóór het bepaalde oogenblik verklaarden de
verkiezings-commissarissen, dat het werk onmogelijk binnen den afgebakenden
tijd te verrigten was, en in hunne radeloosheid wendden zij zich tot de chefs der
partijen zelven, met het verzoek, onderling middelen te beramen, hoe in die weinige
uren nog met den meesten spoed eenige stembureaux konden worden opgerigt.
Men zag evenwel de daaraan verbonden bezwaren in, en trachtte dus de voorziene
moeijelijkheid het hoofd te bieden door nog eenige schrijvers aantenemen. Vele
arbeiders, die meer dan een half uur wachten moesten, keerden onverrigterzake
terug. Bovendien wordt zeer over de onvolledigheid der lijsten geklaagd. ‘Zoo wordt
in ons lief Hessen (aldus drukt de Mainzer-Zeitung zich uit) bij de overheden van
lageren zoowel, als van hoogeren rang alles met dezelfde behendigheid bestuurd;
hetgeen niet wegneemt, dat onze democraten het oude lied zingen van de
Darmstadtsche lotelingen: “Hessisch zijn wij, Hessisch willen wij blijven!” Over den
uitslag der verkiezingen is nog met gene mogelijkheid iets te bepalen.’

[26 maart 1868
Onderhoud met Hasselman]
26 maart 1868
Multatuli heeft een onderhoud met minister Hasselman; zie de brief van 27 maart
1868 en een brief aan Vosmaer, d.d. 25 april 1874.

[26 maart 1868
Artikel in de Friesche Courant]
26 maart 1868
Vierde artikel over Java en het kadaster in de Friesche Courant, zevende jaargang,
nr. 476 (Provinciale Bibliotheek, Leeuwarden; fotokopie M.M.). Twee fragmenten.
Voor artikel III, waar het onderstaande bij aansluit, zie 23 maart.
Nu wij eenmaal als ware het genoodzaakt zijn om over Multatuli te spreken, nu
willen wij ook meer van dien merkwaardigen persoon zeggen. Wij zullen er volstrekt
niet om geven, of men ons verwijt, dat wij sympathie aan den dag leggen voor een
exentriek persoon: dit is de zaak, - Multatuli beschrijft Indische toestanden, wijst
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met den vinger aan goddeloosheden, bedreven in naam van het Nederlandsche
volk - dus in uw naam, o lezer! - hij wil niet om zijn talent geprezen worden, hij walgt
van litterarischen roem, maar hij wil dat het Nederlandsche volk de WAARHEID inzie,
eene WAARHEID, zoo groot als de Sinaï. Daarvoor lijdt hij en vecht hij, - daarvoor zijn
vrouw en kinderen verre van hem verwijderd; hij is een dweeper in zijn soort, maar
hij behoort tot die soort van dweepers welke, (mits dat ze eenmaal dood zijn) als
groote geesten worden bewonderd. Columbus, Luther en anderen (om veel grooter
namen niet te noemen) waren gemaakt uit het hout, waarvan Douwes Dekker is
gemaakt. Hij-alleen doet meer ‘tot nut van den Javaan’ - altoos in de toekomst, dan
alle wijndrinkende nutsvereenigingen te zamen.
Multatuli haat den leugen met al de haatkracht zijner ziel. Hij wil dat het
Nederlandsch gouvernement in Indie eerlijk regere en dat de Javaan niet meer
mishandeld worde. Wie hem maar wil helpen tot dit doel, die is zijn man. Eigenlijk
gezegd politiek geloof houdt hij er niet op na. Thans bijv. staat hij in correspondentie
met Rochussen, Hasselman van Tiel en van Zuijlen; hij vraagt voor zijn' persoon
herstelling van positie in Indie, - maar geen herstel zonder verbetering van het lot
der Javanen; de zaak van Java, van geheel O. Indie, is zijne zaak.
Wat hij zegt van het cultuurstelsel?
Leest het op bl. 124 Over vrijen arbeid (3e druk): ‘Het stelsel van
Gouvernementskultuur schrijft arbeid voor. Men noemt de voortvloeijende
werkzaamheden van den Javaan: gouvernements-arbeid, gedwongen-arbeid,
dwang-arbeid. En die benamingen zijn juist.
Over den aard van hetgeen men wel noemt vrijwilligen arbeid, zegt hij, bl. 128:
‘Vele werken, die men u voorstelde als tot stand gekomen door vrijwilligen arbeid,
zijn uitgevoerd met den meest ONMENSCHELIJKEN DWANG.
Waarom op Java, zoolang het er toegaat als tegenwoordig, geen denken valt aan
aan wezenlijk vrijen arbeid, is op te maken uit hetgeen voorkomt in een soort
gefingeerd adres aan den Koning, door een aftredenden gouverneur-generaal, bl.
10: ‘En geef dan zoo'n nieuwen landvoogd stipten last, Sire, dat hij zich niet bemoeije
met de zoogenaamd-politieke vragen van den dag over vrijen arbeid en
kultuur-stelsel, maar dat hij zorge dat ieder zijn pligt doe naar de geschre-
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vene en bezworene bepalingen, opdat de arme Javaan het zijne krijge, al is 't ook
wat weinig. Want, Sire, ik zie in dat ik verkeerd deed mij zoowat bezig te houden
met het beoordeelen van de systemen der wetten, en daardoor verzuimde acht te
geven op 't schenden dier wetten, die misschien zoo kwaad niet wezen zouden als
ze maar gehandhaafd werden.’
En worden die wetten zoo slecht gehandhaafd, worden de Javanen zoo zeer
mishandeld en hun den weg om regt te verkrijgen, versperd? Leest bl. 15: ‘Laat de
heer van Twist ontkennen als hij durft, dat zij die klaagden en vlugtten óm de
mishandeling, daarna op nieuw werden mishandeld ómdat ze geklaagd hadden of
gevlugt waren. Laat hem ontkennen, dat de kern der opstandelingen in de Lampongs
bestond uit gevlugte martelaren uit Bantam. Laat hem ontkennen, dat bij elken
opstand, de moed van ons leger te strijden heeft met de razernij van lang
mishandelde, tot het uiterste gedreven menschen, die zacht en goedig waren weleer,
maar tot woest amak oversloegen door wanhoop. Laat hem ontkennen, dat bij elken
strijd, zoo bloedig meestal, het grootst gedeelte der verslagenen aan weêrszijde
slagtoffers zijn van politieke fouten, begaan door welbetaalde, maar domme
slijmerige, vormlijke, schipperende, ambt- en pensioenbejagende oogendienaars
van gemaklievende Gouverneurs-Generaal. Laat hem ontkennen, dat men de kracht
van ons leger, het leven van officieren en soldaten beter kan besteden, dan door 't
vermoorden der armen die niets misdeden dan dat zij zich, na lang geduld, eindelijk
verzetten tegen al te zware geweldenarij.
En als men een boek gelezen heeft, waarin de toestand van het prachtige Insulinde
zóó wordt beschreven, - dan zet men zich neer om te constateren: dat Multatuli
tegen het zoogenaamde vrij-arbeidstelsel en niet tegen het cultuurstelsel is! Hoe
kan iemand tot zulk eene zelfverloochening in staat zijn!
De eerste bladzijde van het boek protesteert tegen zulk eene opvatting van zijne
bedoeling:
‘Vrije arbeid of kultuurstelsel... de kwestie van den dag.
Neen niet van den dag... de kwestie van jaren...
Sedert jaren betaalt de natie hare ministers en zendt afgevaardigden naar den
Haag, om te beslissen of de Javaan moet worden uitgezogen op liberale of
réactionaire, op behoudende of onbehoudende wijze.
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Zeg iets van beschaving... men noemt u een dwaas, en antwoordt: vrije arbeid.
Spreek van vooruitgang... van wezenlijken vooruitgang ditmaal... domheid. Men
vraagt uwe opinie over 't kultuurstelsel.
Deel iets mede over misbruik van gezag, afpersing, roof en moord:... ei, is 't
antwoord, vertel ons iets over vrijen arbeid.
Roep hulp in voor vertrapt menschenregt. Men verstaat die taal niet. Zeg iets over
deugd, eergevoel, loijaliteit, waarheid, gezond verstand... alles te vergeefs. Men
“doet” niet in die dingen.’
En daarop sluit bl. 25.
‘De ware vraag van dien dag is deze:
WORDT DE JAVAAN MISHANDELD?
ZAL HIJ DAT VOORTDUREND VERDRAGEN?
WAT MOET ER GEDAAN WORDEN OM EEN EIND TE MAKEN AAN DIE MISHANDELING?’
(In de citaten hebben wij Douwes Dekker's wijze van onderstreeping gevolgd).
Terwijl men moest spreken over de hoofdzaak: verbetering van het bestuur in Indie,
beperking van de willekeur van slechtgezinde ambtenaren, bescherming van ons
gezag door bescherming van het leven en de bezittingen der Javanen, gaat men
spreken over het al of niet noodzakelijke van hetgeen er zou moeten gebeuren,
indien de zedelijkheid verbonden was aan de uitoefening van ons gezag in Indie.
Op bl. 66 zegt Multatuli:
‘'t Is de vraag niet, of de Javaan moet worden uitgezogen door liberale of door
behoudende bloedzuigers. De vraag is: of hij moet mishandeld worden, door wie
ook? Dat staat duidelijk geschreven in het regeringsreglement, en duidelijker nog,
o veel duidelijker! - in 't hart van ieder, die daarin eene betere godsdienst omdraagt,
dan er valt van buiten te leeren uit een oud boek.
Zoolang men in uwe Kamers die vraag niet durft te berde te brengen, zoolang
daar niet zal opstaan de opregte DERDE PARTIJ, DE PARTIJ VAN WAARHEID, de partij
die zonder vasthouden aan kinderachtige stelseltjes, de hóófdzaak behandeld, en
aan die hoofdzaak alle bijzaken ongeschikt houdt; zoolang men in die kamer vragen
zal: zijt gij behoudend of liberaal, in stede van pligtvervulling
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te eischen van liberalen en behouders beiden; zoolang men daar luistert naar
onverstane redevoeringen over vrijen arbeid en kultuurstelsel, en intusschen door
uw stilzwijgen goedkeurt, dat uw prachtig Indië wordt bedorven door onbekwame
gouverneurs; zoolang men daar blijft doorwauwelen over art. 56 van 't Indische
regeringsreglement, in plaatse van voldoening te eischen aan 't oneindig belangrijker
e

55 artikel van datzelfde reglement; zoolang men in die kamer duldt dat de
slijmeringen worden beloond, en de Havelaars gestraft; zoolang men daar traagheid,
laauwheid, eedverkrachting en misdaad blijft steunen tegen ijver, pligtbesef,
eergevoel en moed; zoolang ik zal blijven zeggen: begone, and give place to more
honest men’.

[27 maart 1868
Brief van Multatuli aan Hasselman]
27 maart 1868
Brief van Multatuli aan J.J. Hasselman. Dubbel velletje postpapier, tot het midden
van blz. 4 beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
sHage 27 Maart 1868
Aan Zyne Excellentie
den Heere J.J. Hasselman
Excellentie!
Ik meen te mogen gelooven dat U welwillend is. Mag ik, daarop vertrouwende, U
verzoeken, de zaak waarover ik de eer had gister Uwe Excellentie te spreken, niet
in den eersten ministerraad ter tafel te brengen? De heer R. zeide my van morgen,
dat die reeds heden zoude gehouden worden. Het zal dus in het belang der zaak
zijn, de andere Heeren gunstig te stemmen.
Dat ik dit verzoek doe, is in zooverre malgré moi, want aan den anderen kant heb
ik haast, daar ik niet leven kan, en ook de mynen niet, wat hard genoeg is.Mag ik hopen dat dit schryven particulier moge worden opgenomen?
Na zeer beleefde groete, heb ik de eer met de meeste hoogachting te zyn,
Uwer Excellentie's Dienstwillige Dienaar
Douwes Dekker
Indien Uwe Excellentie meenen mogt dat eene voorbereiding van de Heeren
Heemskerk en Schimmelpenninck, (welke laatste, vry komiek, my nog altyd voor
een zeer slecht mensch houdt) onnoodig is - dan beveel ik de zaak in Uwe handen.
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Ik wilde zoo gaarne vóór Holland werken. En ik kàn iets doen. Het is niet waar dat
de meerderheid des Volks op de hand der Kamer is. Integendeel: de Kamer wordt
geminacht. Het Volk is voor Koninklyk gezag, en ik ook.
De meerderheid in de Kamer is een gevolg van de fictie der ongelukkige Kieswet.
Mag ik zoo vry zyn U bygaand flink geschreven stuk van Huet aantebieden?
Dat is geen compérage. Toen hy 't schreef had ik hem slechts eenmaal gezien.
Men kan er uit ontwaren dat ik leve de Koning riep vóor ik er aan dacht met de
Regering in aanraking te komen. Er is geen andere uitweg noch voor Nederland,
noch voor Indie. De ware democraat in onzen toestand, moet koningsgezind zyn.
Ik ben uitgenoodigd overmorgen eene spreekbeurt te Utrecht te vervullen. Och,
ik wilde zoo gaarne daarheen gaan zonder bitterheid in 't hart! Maar kan dat, indien
men my by voortduring terug stoot? En binnen weinig weken komt myne zaak in 't
Engelsch Parlement. Men vraagde my naar den afloop. Wat moet ik zeggen?
En myne brochure tegen vryen arbeid die concluant is, moet ik die nu uit wrevel
tegen het ‘behoud’ verscheuren?
Na 't verschynen van dat stuk kán de Koning geen vry-arbeider als minister
benoemen. Onmogelyk!
Huet meende ook dat vry-arbeid zoo schoon was, - nu niet meer. En zoo neem
ik aan allen te overtuigen, heeft het dan geen waarde, indien ik de natie verlos van
een valsch-verzonnen geschilpunt, dat sedert 20 jaar den loop der zaken stremde?
Is dat dan niets? Mag dat versmaad worden? Mag men risqueren dat de Waal
minister wordt? Dat zou een vloek zijn, want die man is slecht.

[28 maart 1868
Brief van Multatuli aan Huet]
28 maart 1868
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, tot het midden
van blz. 3 beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
Den Haag, Zaterdag.
Waarde Heer Huet. Nog is de zaak niet uit! Het is een ware schaakparty, en 't
hoofd loopt me om. Misschien slaag ik nog en dan zal 't eerste wat ik doe, zyn eene
aanstelling voor U te bedingen. Middelweg is er niet. Indien ik myn doel bereik, zal
ik grooten invloed hebben. Al de incidenten te vertellen die me dan eens alle hoop
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deden opgeven, dan weer moed gaven, is onmogelyk. En morgen moet ik naar
Utrecht, waar ik door een Studentengezelschap (πάντα νοητά. Kent ge dat?) ben
uitgenoodigd een spreekbeurt te vervullen. Dat ik deze maand en al langer m yn
geld niet verdien, weet ik, maar beschouw me als ziek. 't Scheelt niet veel, want by
al die drukte (drie, vier, vyf brieven, boodschappen &c daags, en telkens weer een
nieuwe spanning) nu by dat alles komt nog de verkoudheid. Ik hoest alle nachten
tot daybreak. Ik hoor dat de Havelaar in 't Eng. Parlement zal behandeld worden,
en dreig de ministers daarmee. Hasselman wil doen wat ik vraag, maar hy durft niet
k

alleen. v. Z. wil ook. H ook. Doch... liefst alleen voor 't geval dat ze konden
aanblyven.
R. wil dat ze 't doen ook al blyven ze niet aan. Ik spreek hem, v. Z. en Hass. alle
dagen. Ze zyn zeer welgezind, hartelyk zelfs, maar... ze vreezen zekere invloeden.
Ik heb hier in den Haag veel vyanden, cela va de soi! Familie is 't ergste.
Ik ben ziek van verkoudheid, en kan niet zien. Kunt ge, opdat ik dan toch iets
lever, bygaand bulletintje dat ik heb laten maken gebruiken? Zeker zyn er fouten
in. Ik zie daar: trotsch als substant. Maar de keus van artikeltjes schynt wel goed.
Ge kunt zeker de fouten of onnaauwkeurigheden wel door een ondergeschikte laten
verbeteren. Ik kan byna niet zien. En nu die lezing te Utrecht!
Wees met uwe vrouw zeer hartelyk gegroet
t.a.v.
DD.
Herinnert ge U wat ik zeide over de eenheid der wording, en dat de natuur zoo
éénvoudig was in haar arbeid.
Zie eens bygaande druksels?
Is 't niet of wy op gelyke manier gemaakt zyn?
Overal:

ruggegraat.
zenuwen.
rudimenten van armen, beenen, vleugels
of (en) staart.
kristal- en koraalpatroon.-

Maar ik was er niet by toen ze gedrukt werden. Er kan opzet by zyn. 't Model A.
heeft een bonten jas aan.
Wat zegt ge van Le Comte? Ik vind hem niet zeer interessant.

[29 maart 1868
Voordracht van Multatuli in Utrecht]
29 maart 1868
Multatuli spreekt in Utrecht en draagt voor uit Vorstenschool.
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[31 maart 1868
Bericht over Multatuli's voordracht]
31 maart 1868
Bericht over Multatuli's optreden, in het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk
Dagblad.
- Het studenten gezelschap πάντα νοητά hield ll. Zondag eene openbare vergadering
voor zijne leden en voor vele genoodigden. De heer Douwes Dekker, schrijver van
Max Havelaar, zou op die vergadering een voordragt houden, en wel bestaande in
het voorlezen van de drie eerste bedrijven van een drama, getiteld Vorstenschool.
Bij zijn optreden gaf de begaafde spreker al spoedig te kennen, dat de telegraaf de
schuld droeg van dezen korten titel, dien hij kortheidshalve en om des spoeds wille
had gekozen. Het was volstrekt niet zijne bedoeling om den vorsten de les te lezen,
noch om eenige bepaalde persoon aan te wijzen, maar alleen, om in navolging van
een fransch dichter een stuk te leveren, dat het publiek kon bezig houden en
eenigermate de aandacht waardig was. En wij moeten guluit bekennen dat de drie
eerste bedrijven, (de twee laatsten bestaan nog niet), met de grootste belangstelling
werden aangehoord. Het geheel vloeide over van vernuft, van snedige gezegden,
en bijna in elke phrase erkende men den rijk begaafden man, wiens geest
onuitputtelijk is in denkbeelden. Of ons echter de geheele konceptie beviel, daarover
moeten wij voor ditmaal heenstappen. Overigens brengen wij gaarne met allen, die
den heer Dekker hoorden, eene regtmatige hulde, niet alleen aan zijn scherpziend
oog, maar inzonderheid ook aan zijne wijze van voordragen, die zich kenmerkte
door krachtige uitdrukking en natuurlijkheid.

[31 maart 1868
Van den Rijn (XVI)]
31 maart 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
78.
Blijkens de brief van 28 maart heeft Multatuli het onderstaande ‘laten opstellen’,
mogelijk door Nahuijs.

Van den Rijn, 28 Maart.
Uit Thuringen wordt aan de Kölnische-Zeitung geschreven: ‘Wij vernemen van
goederhand, dat Prins Napoleon, zoowel te Weimar als te Gotha, meermalen met
de grootste vrijmoedigheid gezegd heeft, dat het geenszins eene staatkundige
opdragt des Keizers was, die hem
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zijne reis naar Berlijn had doen ondernemen, en dat hij geene zending hoegenaamd
aldaar te vervullen had. Hij had alleen gewenscht, de verhoudingen van het
Noordduitsch-Verbond te Berlijn zelf waartenemen, en zich met verscheidene
personen, wier invloed op staatkundig gebied hij erkende, over verschillende
onderwerpen te onderhouden. Hij had te Berlijn zeer gunstige indrukken ontvangen,
en voor zoo ver hij daartoe kon bijdragen, zou zijn bezoek gunstig werken op de
vredelievende betrekkingen tusschen Frankrijk en Pruissen. De Prins lachte over
de vrees, welke men hier er voor koesterde, dat Frankrijk gewapenderhand voor
den Koning van Hannover zou tusschenbeide treden. Hij moet o.a. gezegd hebben:
‘Hoe kan men meenen, dat mijn neef, de Keizer, er aan denken zou, als beschermer
der legitimiteit optetreden, en dat nog wel ten gunste van een Koning van Hannover,
die met zulk een dommen trots nederzag op de Napoleoniden, - die ons in 1859 in
Oostenrijks belang met alle geweld den oorlog wilde verklaren, en alleen door
Pruissens verstandige gematigdheid er van weêrhouden is geworden, zich in een
bloedigen strijd te werpen? Wanneer wij onze soldaten opofferen, geschiedt dit toch
alleen dan, wanneer de eer of het belang van Frankrijk dit vorderen, maar geenszins
om Vorsten, die ons volkomen onverschillig zijn, en die hun lot verdiend hebben,
op hunne Troonen te herstellen. Wat gaat het ons aan, welke schildwachten
Hannover, Kassel en Wiesbaden bewaken? Alles wat te Parijs omtrent den ex-Koning
van Hannover voorvalt, is het werk van hannoversche drukpers-agenten en
omgekochte fransche journalisten; hetgeen den blinden heer te Hietzing dan ook
reeds zeer veel gekost heeft.’ Op deze en dergelijke wijze heeft de Prins zich hier
meermalen uitgelaten.’
- De Mittelrheinische-Zeitung deelt mede, dat de veel bezongen Loreley-rots in
gevaar verkeert van een offer der industrie te worden. Aan den voet der rots is
namelijk met toestemming der overheid eene steengroef aangelegd. Reeds hebben
12 daglooners, die daar onafgebroken werkzaam zijn voor rekening van een burger
uit St. Goarshausen, met kruid en houweelen groote brokken steen losgemaakt; zij
worden Rijn-afwaarts gevoerd en voor de nieuw aanteleggen spoorwegen gebruikt.
- Eenige dagen geleden is op den wurtembergschen spoorweg een geheele
goederentrein verbrijzeld. De trein reed de Geislinger steilte
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af, toen de derde wagen, die slecht en ligt gebouwd was, ineenstortte, waardoor de
drie-en-twintig volgende wagens met een verschrikkelijk geweld naar beneden
rolden en zonder uitzondering verbrijzeld werden. De locomotief bleef echter, daar
zij op deze wijze van den trein was losgeraakt, onbeschadigd. Twaalf beambten
zijn deels gedood, deels zwaar gekwetst.
- Aan den Groothertog van Mecklenburg-Schwerin is eene met talrijke
onderteekeningen voorziene petitie aangeboden, waarin bij hem wordt aangedrongen
op de invoering van den constitutionelen regeringsvorm.
- Men verneemt uit Karlsruhe, dat het eenige dagen geleden door den
aartsbisschop tegen de nieuwe schoolwet in Baden publiek gemaakte protest door
het ministerie van Binnenlandsche Zaken is beantwoord geworden door eene
kennisgeving, die aldus luidt: ‘Aan Zijne Excellentie den aartsbisschop Hermann
von Vicari, te Freiburg. Uwe Excellentie heeft het zich tot pligt gerekend, in een
den

sten

schrijven van den 18 Maart, dat den 21
aan het groothertogelijk staatsministerie
ontvangen, en van daar tot ons gekomen is, te protesteren tegen de in het
sten

regeringsblad afgekondigde wet op het lager-onderwijs van den 8
Maart dezes
jaars, als eene aanranding der kerkelijke regten bevattende. Wij betreuren het
misverstand, dat deze wet bij uwe Excellentie heeft teweeggebragt. Zij laat toch het
godsdienstig onderwijs geheel over aan de leiding der Kerk, en is zoo ver daarvan
verwijderd, de Kerk haren invloed op het volks-onderrigt te ontnemen, dat zij de
plaatselijke geestelijken leden der wettige school-overheid heeft verklaard te zijn.
Voor het overige kan aan een protest tegen eene wettig uitgevaardigde wet geen
gevolg worden gegeven.’

[1 april 1868
Brief van Multatuli aan Huet]
1 april 1868
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, waarvan
twee bladzijden beschreven. (M.M.)
manger son blé en herbe: zijn koren opeten terwijl het nog groen is.
en suspens: in afwachting, onbeslist.
Samarang: de brief betreffende Multatuli's eventuele medewerking aan De
Lokomotief.
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den Haag Woensdag
Waarde Heer Huet, Zondag avend heb ik te Utrecht myn 3/5 drama opgedreund.
Dat noem ik ‘manger son blé en herbe!’ Nu, 't was mooi. Dat spreekt van zelf.
Maar zonder gekheid, ik beweer dat er goede stukken in zyn. Of 't geheel als
drama goed worden kan, weet ik niet. Myn gehoor was tevreden, daar ik
gewaarschuwd had dat men niet zoude te weten komen ‘of ze elkaêr krijgen?’ Want
- dat weet ikzelf niet. En 't kwam er niet veel op aan, want er was weinig of geen
liefde - en verliefdheid volstrekt niet - in myn stuk.
En Maandag middag thuis komende, vond ik Uw kaartje. Ik vond het jammer dat
ge U adres niet gegeven hadt. Waarom niet? Ik hoopte zoo dat ge nog terug komen
zoudt. De knecht zeide: misschien van de week nog. Is dat zoo?
Myn zaak is nog altyd en suspens. Wel geloof ik dat er niets van komt, maar 't is
nog niet geheel uit. Gister en heden kon ik niets doen, daar H. het zoo druk heeft
met z'n begrooting
Hoogstwaarschynlyk spreek ik van avend den Heer R. De zaak is zonderling.
Drie ministers erkennen dat ik gelyk heb; zij stemmen toe dat er iets byzonders
geschieden moet, maar... achten zich onbevoegd, of onbekwaam om het ten uitvoer
te brengen. En ik moet erkennen dat ik hun gebrek aan zelfvertrouwen gegrond
vind.
Kan ik hopen U spoedig te zien? t Is jammer dat ik U niet gesproken heb.
Na vriendelyke groete ook aan Uwe vrouw en Gideon
tav.
Douwes Dekker
Men sprak er in Utrecht van, my nog eens te inviteren. Dat zou me heel
aangenaam zijn.
Wilt ge my myn brief van Samarang terug zenden?

[1 april 1868
Beoordeling in The British Quaterly Review]
1 april 1868
In zijn rubriek Contemporary Literature, afdeling Poetry, Fiction, and Belles Lettres
publiceert The British Quaterly Review op blz. 558-559 een ongesigneerde
beoordeling van de engelse Max-Havelaarvertaling. (M.M.)
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Max Havelaar; or, the Coffee Auctions of the Dutch Trading Company.
By Multatuli. Translated from the Original Manuscript by Baron Alphonse
Nahuys. Edinburgh: Edmonston and Douglas.
The Dutch have not succeeded in their colonising much better than the Spanish or
the French. All have acquired and retained splendid foreign possessions; but the
inevitable curse of a shortsighted, selfish rule, subordinating every interest of the
colony to the mother country, has befallen them. Men and nations are slow to see
how inseparable in the long run, the highest laws of justice and kindness are, from
selfinterest. Wherever a nation rules colonies primarily for the good of the ruled, its
virtue will have its reward. Grasping and tyrannous selfishness as invariably
overreaches itself. It may be an apparent and is an immediate advantage for the
Dutch resident in Java simply to intimate to the regent his wish for coffee plantations,
and forced labour immediately covers the country with them; but this advantage is
purchased at the cost of all the highest and permanent interests of both rulers and
ruled. The abuses of Dutch government in Java seem to be multiplied and gross,
and this book is written to expose them - it being the policy of both the Colonial and
the Home governments carefully to suppress the knowledge of them. ‘Multatuli’ is
a pseudonym assumed by M. Douwes Dekker, who was Assistant-President of
Lebak in Java, and who, by his benevolent interest in the native population, had
incurred the displeasure of the colonial government, and was dismissed from his
office. Herr Dekker was a very able man - difficult to silence and dangerous to touch
- and the government would have taken counsel of prudence had they examined
his statements, instead of sending him home in disgrace. The result was the
publication of this book, which some seven years ago, fell like a bombshell among
the Hollanders, and produced a sensation analogous to that which Mrs. Strowe's
‘Uncle Tom’ produced in America. The misgovernment of the Colonies was thoroughly
exposed and brought to the knowledge of the Dutch people; with what results remains
yet to be seen. Like ‘Uncle Tom’, the book is a novel in form. Max Havelaar is Herr
Dekker himself; and the various scenes and incidents are faithful and clever
delineations of his colonial experience. The story is remarkably clever, a rollicking,
eccentric, grotesque, and satirical humour overflowing on every page. It is unlike
any other book that we have read; it pays but little regard to the unities; it is very
digressive and incontinent, and we suspect exaggerated, and in spite of its rare
ability it sometimes wearies us; but it is thoroughly well informed, unsparing
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in its exposures, and merciless in its castigation of its offenders. The hero represents
himself, not untruly, as a Don Quixote, often wasting his courage upon a windmill.
His narrative details his efforts to establish a just administration, and his difficulties
with ‘Slymering Slimy’ the President. We cannot help suspecting that Herr Dekker
often gives us caricatures for portraits, and that he was sometimes guilty of folly,
and perhaps injustice, in his endeavours to rectify wrongs; while his fine imagination
not unfrequently idealises facts into romance, prose into poetry. Some of the episodes
- that of Saidjah for instance - in the seventeenth chapter, are not of course without
a substratum of fact, but are manifest creations of an imaginative genius of no
ordinary kind. Herr Dekker, unfortunately, parted with the copyright of his book, and
the Dutch Government had enough influence to get it suppressed; but it has done
its work in the sensation which it has produced. Herr Dekker has since published
several pamphlets on the same subject, and the colonial question now engages
universal attention. Let us hope that the issue of ‘Max Havelaar’ may be as triumphant
as that of ‘Uncle Tom,’ its prototype.

[1 april 1868
Beoordeling in The Westminster Review]
1 april 1868
The Westminster and Foreign Quaterly Review (London: Trübner & Co) publiceert
een ongesigneerde bespreking van de Max-Havelaarvertaling. (M.M.)
Deze april-aflevering (blz. 299-612) bevat acht uitvoerige artikelen en als negende
de rubriek Contemporary Literature met vijf onderafdelingen. De tweede daarvan
(blz. 542-563) betreft Politics, Sociology, Voyages and Travels; de recensent
bespreekt achtentwintig publikaties; de Max Havelaar is daarvan nr. 19 (blz. 554-556).
*

It is difficult to say whether ‘Max Havelaar’ is more interesting as a novel or powerful
as a political pamphlet. From either point of view it is of rare and first-rate excellence.
In its life-like actuality it constantly recals Defoe, while in its tender and original
humour it suggests Sterne in his best moods. The subject revolves round the

*

‘Max Havelaar; or the Coffee Plantations of the Dutch Trading Company.’ By Multatuli.
Translated from the original manuscript by Baron Alphonse Nahuys. Edinburgh: Edmonston
and Douglas. 1868.
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Dutch government of Java and its other insular possessions in the East. The
peculiarities of Dutch administration have been not long since held up to England
as an object of admiration, and as a model we should do well to study and imitate.
In Max Havelaar they are made the object of the most burning invective, and yet
even from its pages it is easy to perceive how they could still in Europe maintain
the high character which has been given them. The Dutch hold their Indian empire
by a complete and undisputed conquest, but administer it through the native chiefs,
interfering as little as possible with the social system they found prevailing in the
islands. They know perfectly well how tyrannous in many of its features that system
is, and they appoint residents and sub-residents to advise and control their ‘younger
brother,’ the native Regent. These European officials, however, are but poorly paid,
while the native chiefs have often truly princely incomes, which are increased by a
percentage on all the exportable articles which are grown in their districts. Whole
regions of the country are often reduced to starvation by these chiefs, who insist
upon their subjects cultivating coffee, indigo, and spices, to the neglect of the rice
fields, which yield their main crop and chief sustenance. The quasi-feudal rights
which these regents have always possessed of demanding personal service, and
levying contributions on the property of their subjects, enable them to subdue, or
drive out of their districts, all who affect any independence. It is very true that the
resident is appointed to restrain these excesses within endurable limits, but he is
practically helpless and powerless in the matter. The oppressed native, who has
appealed to him under cover of the night, will contradict his own indictment when
he is, in rare cases, brought face to face with his ‘father’ before the higher European
officials, and the sub-resident who has endeavoured to do him justice acquires
himself the character of a false accuser and disturber of the tranquillity of the colony.
Private remonstrance is, indeed, deferentially listened to, but it is immediately
disregarded by the regents. On the part of the higher officials, the settled principle
is, that the exports to Europe must be kept up, and a fair face put upon matters to
the home authorities. If a few natives, who have been driven by oppression to appeal
to the nearest sub-resident, and in spite of the utmost precaution in approaching
him for the purpose, have been discovered in doing so, are found
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the next morning to have been ‘drowned’ on their return to their village; too much
inquiry is thought by the colonial authorities to disturb the ‘tranquillity of the colony,’
to repeat a favourite phrase of theirs. The poor and peculative sub-residents are
bribed by the chiefs, the weak are intimidated, and those who are neither dishonest
nor timid run the greatest risk of finding something in some solemn feast to which
they are invited that prevents their ever attending any other. And the superior officials
will have it so. The evils are so great, and their cure so difficult, that each man puts
off the day of reformation to the times of his successor. The Governor-General is
usually a person who knows nothing of the colony before his arrival in it, and is
immediately surrounded by men who have long since resolved to make the best of
a bad matter. The most energetic soon succumb to the combined influences of the
climate and such an entourage. To arouse the Dutch people to a full inquiry into the
condition of their Indian empire is the object of the author. It is needless to compare
this book in its aim and purpose with ‘Uncle Tom's Cabin.’ It is far more convincing
in its singularly life-like scenes and characters than that celebrated novel. Indeed,
it is perfectly wonderful what an intimate feeling of insight into the whole social
system of an oriental people the author succeeds in communicating to his readers.
As digressive as Uncle Toby, the tale, during its progress, seems constantly to halt
or wander from the point, and it is not until we arrive at the last chapters that the
consummate art reveals itself by which an unwilling public is led to listen to a tale
so repugnant to its prepossessions. The genuine and original humour with which
the coffee broker of Amsterdam is drawn will leave Batavus Drystubble an immortal
memory in the minds of all who here make his acquaintance. Many have descanted
on the close alliance between humour and pathos. In the author of Max Havelaar
they will find a fresh instance in support of their theory. The poetry of his oriental
scenes, the sympathy he feels for the unredressed wrongs of the native Javanese,
are as touching as his portraiture of Dutch self-complacency and narrow respectability
is ironical and scorching. He is as true as Jan Steen in his pictures of his
fellow-countrymen, while his oriental scenes affect you like some of the most beautiful
of Cuyp's atmospheres. We regret greatly that our limits preclude us from extracting
either Drystubble's self-portraiture or the affecting
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Indian idyl of Saidjah and Adinda. The publication of this book aroused a perfect
storm in the author's native country. His bold and outspoken challenge to the
government to contradict any of his assertions has never been replied to; but rather
an effort has been made to restrict its sale. The author finding that he had unwittingly
parted with the full copyright, no second edition has been allowed. He may well call
himself ‘Multatuli’. But his sub-residentship in Java has enabled him to add the name
of Douwes Dekker to the very first rank of European novelists and philanthropists.
The English translation has been made by Baron Nahuys with remarkable ability
and command of a language foreign to him.

[1 april 1868
Beoordeling in The Contemporary Review]
1 april 1868
The Contemporary Review (London, Strahan & Co.) publiceert een ongesigneerde
bespreking van de Max-Havelaarvertaling. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Het artikel is opgenomen in de zesde rubriek: Notices of Books, en staat op blz.
615-618.

Max Havelaar: or, The Coffee Auctions of the Dutch Trading Company.
By Multatuli. Translated from the original manuscript by Baron Alphonse
Nahuijs. Edinburgh: Edmonston and Douglas. 1868.
THIS is a remarkable book. Yet it is one which it is very hard for a foreign critic to
judge of fairly. The translator tells us in his preface that it was ‘published a few years
ago, and caused such a sensation in Holland as was never before experienced in
that country.’ He compares it to ‘Uncle Tom's Cabin,’ but sets the author - Eduard
Douwes Dekker, formerly Assistant-Resident of the Dutch Government in Java - far
above Mrs. Stowe, as having ‘sacrificed future fortune, and all that makes life
agreeable, for a principle - for right and equity.’ It is ‘immortal;’ it will ‘do honour to
the literature of any language;’ it has been ‘written by a genius of that order which
only appears at long intervals in the world's history.’ But distance is a dispassionate
arbiter, and looked at from across he sea, the first impression which ‘Max Havelaar’
produces is that of an attempt to blend in one a political pamphlet, a novel, and a
collection of thoughts and opinions on things in general, which
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has spoilt all three. The pamphlet is high-toned and sincere, but is deprived of weight
by the form adopted; the novel shows power, but loses interest through the
intermixture of extraneous elements; the thoughts and opinions are often striking,
but out of place. But after coming to such conclusions one feels that they are but
platitudes, when the author, dismissing his personages with contempt, tells us that
he will make no excuses for the form of his book; that he has simply written it to be
read; that read he will be by statesmen, by men of letters, by merchants, by
lady's-maids, by governors-general in retirement, by ministers, ‘by the lackeys of
these excellencies, by mutes - who more majorum will say that I attack God Almighty
where I attack only the god which they have made according to their own image by the members of the representative chambers;’ that ‘the greater the disapprobation
of my book the better I shall be pleased, for the chance of being heard will be so
much the greater;’ - when he threatens to translate his book into all European
languages, till in every capital the refrain shall be heard, ‘There is a band of robbers
between Germany and the Scheldt;’ if this fails, to translate it again into Malay,
Javanese, &c., and sharpen scimitars and sabres by warlike songs, so as to give
‘delivery and help, lawfully if possible, lawfully with violence if need be - and that
would be very pernicious to the coffee auctions of the Dutch Trading Company!’
Clearly, a man like this must be followed upon his own ground, measured by his
own standard. Though he may be only a Dutch-built leviathan, still he is of the breed;
there is no putting ‘an hook into his nose,’ or boring ‘his jaw through with a thorn;’
no playing with him ‘as with a bird,’ nor binding him for our maidens.
The only true way of judging the book, then, is not to view it as a book, but to look
upon both book and man as facts - very surprising and portentous facts, it would
seem, to the Dutch nation, and surprising, too, to some other nations also. For it
had gone forth to the whole world that the Dutch Government of Java of late years
was a great success - anomalous indeed, in some respects, according to political
economy, since it rested upon monopoly and regulated cultivation, but undeniable,
unmistakable. To the Dutchman himself this was a tenet of positive faith, which he
drank down afresh with every cupful of his Java coffee, which he saw confirmed
day after day at the auctions of his great Handelsmaatschappy, or Trading Com-
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pany, in which his king was known to be a leading shareholder. Foreign visitors
confirmed these conclusions, English above all - amongst whom it will be sufficient
to name Mr. Money, whose ‘Java’ is little more than a panegyric on Dutch, as
compared with British, India.
In the midst of this state of things a book like ‘Max Havelaar’ would explode like
a shell. Here was a man, speaking from seventeen years' official experience, who
declared that the profit of the Trading Company ‘was only obtained by paying the
Javanese just enough to keep him from starving’; that he was ‘driven away from his
ricefields’ in order to cultivate other products which the Government compelled him
to grow, and compelled him to sell to itself, at the price it fixed for itself; that famine
was often the consequence, by which sometimes ‘whole districts were depopulated,
mothers offered to sell their children for food, mothers ate their own children’ - as
in our own Orissa, alas! - that labour was habitually exated without payment both
by native and European officials, cattle and produce taken away by robbery and
extortion; that ‘endless expeditions’ were sent, and ‘heroic deeds performed, against
poor miserable creatures... reduced by starvation to skeletons... whose ill-treatment
has driven them to revolt;’ that European officials connived at wrongdoing, or were
silent about it where they did not participate in it, knowing that an upright discharge
of their duties would only bring on them reproof, disgrace, or ruin; that the official
reports of the functionaries to the island Government, and those from the island to
the mother country, were ‘for the greater and more important part untrue,’ the financial
accounts ridiculously false; that a ‘mild and submissive’ population ‘has complained
year after year of tyranny’, yet sees resident after resident depart without anything
being ever done towards the redress of its grievances; that ‘the end of all this’ would
be a ‘Jacquerie.’
The news in itself was startling, and the mode of delivering it was of a nature to
make it more so. For a more stinging satire of the lower propensities of the Dutch
character could hardly be conceived than that embodied in the Amsterdam
coffee-broker, Batavus Drystubble, the supposed author of the work, the contrast
between whom and the chivalrous, unworldly Havelaar is most powerfully brought
out, though by very inartistic means. Overdone as the pic-
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ture is, Batavus Drystubble certainly stands out as one of the most remarkable
embodiments of money-grubbing Phariseeism which literature has yet produced;
and this, although the first sketch of the personage is far from consistent with his
fuller portrait, - giving a curious instance, in fact, of the way in which a character
may grow into life and truth in the author's own mind, if only steadily looked at.
Nothing can be better hit off than Drystubble's firm rich man's faith that a poor man
must be a scoundrel:‘Mark that Shawlman. He left the ways of the Lord; now he is poor, and lives in a
little garret: that is the consequence of immorality and bad conduct. He does not
now know what time it is, and his little boy wears knee breeches.’
The naïf selfishness of this is equally masterly:‘Why do they want buffaloes, those black fellows? I never had a buffalo, and yet
I am contented; there are men who are always complaining. And as regards that
scoffing at forced labour, I perceive that he had not heard that sermon of Domine
Wawelaar's, otherwise he would know how useful labour is in the extension of the
kingdom of God. It is true he is a Lutheran.’
Add this touch also to the last:‘I did not speak to him of the Lord, because he is a Lutheran; but I worked on his
mind and his honour.’
This again is terrible:‘Wawelaar himself has said that God so directs all things that orthodoxy leads to
wealth. “Look only,” he said, “is there not much wealth in Holland? That is because
of the faith. Is there not in France every day murder and homicide? That is becouse
there are Roman Catholics there. Are not the Javanese poor? They are Pagans.
The more the Dutch have to do with the Javanese the more wealth will be here and
the more poverty there.” I am astonished at Wawelaar's penetration; for it is the truth
that I, who am exact in religion, see that my business increases every year, and
Busselinck and Waterman, who do not care about God or the Commandments, will
remain bunglers as long as they live. The Rosemeyers, too, who trade in sugar, and
have a Roman Catholic maid-servant, had a short time ago to accept 27 per cent.
out of the estate of a Jew who became bankrupt. The more I reflect the further I
advance in tracing the unspeakable ways of God. Lately it appeared that thirty
millions had
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been gained thereby, and others who live by this business. Is not that as if the Lord
said, - “Here you have thirty millions as a reward for your faith?” Is not that the finger
of God who causes the wicked one to labour to preserve the righteous one? Is not
that a hint for us to go on in the right way, and to cause those far away to produce
much, and to stand fast here to the true religion? Is it not, therefore, “Pray and
labour,” that we should pray and have the work done by those who do not know the
Lord's Prayer? Oh, how truly Wawelaar speaks when he calls the yoke of God light!
How easy the burthen is to every one who believes! I am only a few years past forty,
and can retire when I please to Driebergen, and see how it ends with others who
forsake the Lord.’
Thackeray himself could not have surpassed this scathing page. It is immortal,
come what may to the book which contains it.
Max Havelaar himself, though the conception of his character is a subtle one, and
is on the whole well brought out - at once dreamy and practical, lavish and
self-stinting, indulgent and rigid, irregular in his impulses, and yet bent on enforcing
order - is of far less worth artistically than the coffee-broker, and there is a constant
tendency to rhetorical self-assertion about him which one fears is characteristic of
the writer himself. The plot is really too slight to be worth analyzing in detail; suffice
it to say that Havelaar is an Assistant-Resident in Java, intent on doing justice, and
who thereby only brings disgrace upon himself. More than one such tale might be
told from the records of British India; and it is indeed remarkable that the worst
excesses which the book complains of are laid to the charge of the native officials,
although the burden of the vicious system of government, with which the tolerance
of their malpractices seems almost irretrievably bound up, lies of course with the
European rulers.
Havelaar's random opinions, de omnibus rebus, are often full of quaint power and
humour; as when he complains of guide-book measurements which require you to
have so many ‘feet of admiration at hand not to be taken for a Turk or a bagman,’
or inveighs against cataracts because they tell him nothing:‘They make a noise, but don't speak. They cry, “rroo,” “rroo,” “rroo.” Try crying,
“rroo, rroo,” for six thousand years or more, and you will see how few persons will
think you an amusing man.’
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A full idea of the book cannot, however, be given without a sample of its pathos.
Here is a perfectly exquisite piece of metreless poetry, which, if not translated from
the Javanese, but the work of Mr. Douwes Dekker himself, is simply a
nineteenth-century miracle:‘I do not know when I shall die.
I saw the great sea on the south coast
*
When I was there with my father making salt.
If I die at sea and my body is thrown into the
deep water, then sharks will come;
They will swim round my corpse, and ask, “Which of
us shall devour the body that goes down into the water?”
- I shall not hear it.
I do not know where I shall die.
I saw in a blaze the house of Pa-ansoe, which he
†
himself has set on fire, because he was mata glap;
If I die in a burning house, glowing embers
wil fall on my corpse;
And outside of the house there will be many cries of
men throwing water on the fire to kill it.
- I shall not hear it.
I do not know where I shall die.
I saw the little Si-Oenah fall out of a klappa-tree,
When he plucked a klappa [cocoa-nut] for his mother;
If I fall out of a klappa-tree I shall lie dead
below in the shrubs like Si-Oenah.
Then my mother will not weep, for she is dead, But
others will say with a loud voice, “See, there lies Saidjah.”
- I shall not hear it.
I do not know where I shall die.
I have seen the corpse of Palisoe, who died of
old age, for his hairs were white:
If I die of old age, with white hairs,

*
†

An offence in Java, as in British India, salt being a Government monopoly.
In a state of frenzy.
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hired women will stand weeping near my corpse,
And they will make lamentation, as did the mourners over
Palisoe's corpse, and the grandchildren will weep, very
loud.
- I shall not hear it.
I do not know where I shall die.
I have seen at Badoer many that were dead. They
were dressed in white shrouds, and were buried in the
earth.
If I die at Badoer, and am buried beyond the dessah [village],
eastward against the hill, where the grass is high,
Then will Adinda pass by there, and the border of
her sarong will sweep softly along the grass.
- I shall hear it.’

Will not any gentlemen or ladies with volumes of poems ready, or preparing, or
accumulating for publication, after reading the above, oblige their contemporaries
and posterity by throwing their manuscripts into the fire?
There remains to be added that Mr. Douwes Dekker has, the preface tells us, in
vain challenged a refutation of his charges - e.g., at the International Congress for
the Promotion of Social Science at Amsterdam in 1863 - and that he has been
declared to have understated rather than overstated the truth. One word must finally
be said in favour of Baron Nahuijs's translation, the English of which might put to
the blush many of our professed translators.
To conclude. Many English readers may, perhaps, hardly have patience to read
through ‘Max Havelaar;’ but few that do will deem their time misspent.

[3 april 1868
Brief van Huet aan Multatuli]
*3 april 1868
Brief van Cd. Busken Huet aan Multatuli. Afschrift van Mimi (M.M.)
Bloemendaal. 3 April.
Waarde Heer en Vriend,
Het heeft ook mij niet weinig gespeten, u maandag niet te zien. Doch ik kon op
mijne vingers uitcijferen dat de kans gering was. Tegen
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11 uur in de stad gekomen, moest ik met den trein 2.18 weer weg, en het was bijna
onmogelijk dat gij, die den vorigen avond, zooals gij mij geschreven hadt, te Utrecht
moest optreden, voor dat uur reeds weder te 's Hage kondt zijn.
Het verwondert mij volstrekt niet dat uwe dramatische perzikken te Utrecht naar
meer gesmaakt hebben. Mogt men eerlang ook over mijne novelle zoo gunstig
oordeelen! Ik heb op het kantoor acht dagen vacantie gevraagd (en bekomen), en
moet in die week mijn boek afmaken. Ook in de litteratuur evenwel wegen de laatste
loodjes zwaar.
Hiernevens den Samarangschen brief terug. Hoe wenschte ik om uwentwil dat
gij dergelijke aanbiedingen niet noodig hadt! Het is mij onverklaarbaar dat het
gouvernement uwe voorwaarden niet ruiterlijk aanneemt. Het zou voor de regeering
een middel zijn, om vele gemoederen te winnen. En gij hebt nu reeds zoo lang
r

gewacht! Ook van M . Enschedé heb ik, sedert mijn tweede onderhoud met hem,
niet naders vernomen. Kunt gij er tijd voor vinden, schrijf dan eens aan dien heer,
althans indien het moet. Gij zoudt niet gelooven hoe gevoelig men van die zijde is
voor regtstreeksche aanvragen.
sten

Den 22
April verlaten wij ons huis. Dat zal een weemoedig oogenblik zijn; want
juist in dit saizoen is het te Bloemendaal zoo lief.
Mijne vrouw die tegenover mij zit, draagt mij op u vriendelijk te groeten. Gideon
heeft hoofdpijn en ligt te slapen op den grond.
De uwe
Cd. B.H.

[3 april 1868
Tine int een wissel]
3 april 1868
Tine int de onderstaande wissel van 300 frs. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
r

Reçu de Mons C.F. Brot
r

d'ordre de Mons . J.D. Fischer à Gênes
r

et pour compte de Mons . E.J. Potgieter la somme de trois cents francs en or
dont quittance double ne valant que pour une seule.
Milan le 3 Avril 1868
E: H. Douwes Dekker
baronne de Wijnbergen
B.P. f 300.- en or
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[5 april 1868
Brief van Multatuli aan Tine]
5 april 1868
Brief van Multatuli aan Tine. Dubbel velletje postpapier, waarvan twee bladzijden
beschreven. (M.M.)
den Haag 5 April
n

lieve beste tine, Ik kryg je brief van den 1 , en 't hart breekt me. Hierby f 50.Ik denk, moe van Haagsche praatjes, vandaag of morgen van hier te gaan, anders
vries ik hier vast. Het logement is duur. Te Keulen heb ik nog altyd regt op myn
kamer en ik kan daar goedkoop eten. Och t doet me zoo zeer dat je zoo tegen M.
gestemd bent. Ze heeft aan my zoo veel goeds verdiend. Ik gis dat men je praatjes
heeft overgebriefd, die je verdrietig maken. Anders zou je haar dankbaar zyn voor
wat ze voor my gedaan en geleden heeft. De stumpert heeft honger geleden en
rauwe boonen van 't veld voor my gestolen. Maar dit later. Ik ben zoo treurig over
je brief.
Je br. aan R. was goed. Hy is welwillend, maar klein en ordinair. De officiele zaak
is nog niet uit. Er is nog hoop maar ik kan nu beter in Keulen wachten dan hier omdat
het hier f 5 daags kost, en R. is schriel.
Kus de lieve kinderen. Hunne briefjes waren ook zeer lief.
adresseer te Keulen
adresse A. Bergrath
Schildergasse
Dag lieve beste tineke. Ik heb moeielyke dagen. En veel loopt me tegen. Maar moed houden!
Myn hart breekt by je brief. En dat je zoo behoefte hebt aan beter voedsel! Ogod.
Van Keulen schryf ik je weer. 't Is nu maar voor dat geld. Is 't ook onaangenaam
dat LeComte 't weet dat je geld krygt? Ik zal t zoo inpakken dat het niet er uitvalt,
en zoo noodig kan je zeggen dat ik recommandeerde omdat er zooveel br. gestolen
worden.

[5 april 1868
Brief van Multatuli aan Huet]
5 april 1868
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
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Zondag morgen
n

Waarde Heer Huet. Ik heb uw briefje van den 3 , en ga zitten, niet zoo zeer om
er op te antwoorden, als om een beetje verdriet afteleiden, door er wat van te
vertellen.
Zeg niet dat ik beter deed, in dien tyd een bulletintje persklaar te maken. Ik zal
dat later dubbel goedmaken, als ik verlost ben uit den tegenwoordigen crisis.
Hebt ge, door uw novelle, geen loisir om myn geschryf te lezen, geef myn brief
maar aan Uwe vrouw. (Indien ik 't niet om de kosten, en om die novelle liet, hadde
ik verlof gevraagd nog eens een Zondag by U doortebrengen.)
r

Den 27 Nov . begonnen myne onderhandelingen. Nu, 5 April, ben ik even ver. En
let wel, dat ik daarvoor veel dingen heb uitgesteld of afgezegd, en al dien tyd moeite
had om in 't leven te blyven. Daar nu de begrooting van Kol. aangenomen is, zou
het kunnen zyn, dat Hasselman (en byv. marine) als specialiteiten aanbleven. Dan
zou 't kunnen zyn, dat Hasselman mischien genegen was my te helpen, indien
alsdan zyne nieuwe collega's dat niet tegenwerken. Dit laatste is echter te voorzien,
daar de kans dat eenige autoriteit vóór my is, als 1 tegen 100 staat.
En 't spreekt van zelf, dat Hass. my niet helpt als daartoe iets moet getrotseerd
worden! Bedenk nu, dat hy ronduit erkende dat ik gelyk had (Dit heeft hy ook aan
v. Z. gezegd,) dat hy my zelfs staaltjes uit Lebak wist te vertellen, die myne
beweringen meer dan staafden - Aan v. Z. heeft hy gezegd, dat hy er nog meer van
wist dan ik. Hy beweerde namelyk dat een der redenen waarom de Resident van
Bantam zyn pligt niet deed een zekere afhankelykheid van den Regent was, in
zaken die ik niet noem omdat uw vrouw myn brief leest. Ik noem ze dus zoodoend,
zwygende. Ik antwoordde aan v. Z., dat ik (al hadde ik dit geweten) toch zulke dingen
niet zou hebben aangeroerd, en er ook nu niet van hooren wou. En dit niet uit dégoût
alleen. Zie, ik streed tegen algemeene pligtsverkrachting. De Resident van Bantam
was lang de ergste niet - integendeel! Door nu zoo'n byzonder punt aanteroeren,
zou het schynen, alsof ik op eene uitzondering gestoten was, et que tout était pour
le mieux, elders, waar zulke vuile verhoudingen niet bestonden. De heele indische
ambtenary is verpest. - D. v. Twist heeft dien toestand officieel bestendigd, en
dáártegen stryd ik.
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Maar is 't nu niet hard, daar het hoofd der koloniale administratie, de Minister, erkent,
dat ik regt heb, dan te moeten bedelen om openlyke erkenning van dat regt? Dan
aftehangen van misschien's en indien's?
Het ergste is, dat ik hierop niet wachten kan. Zoo'n logement is duur. Ik denk er
dus ook over, om aftebreken, en Holland maar te verlaten, waar ik niets dan ergernis
ondervind.
Ik had gehoopt op lezingen, maar men schryft me van Utrecht, dat myn drama
wel ‘prachtig’ is, maar er wordt een Koning in geridiculiseerd, een ellendeling die
zyn pligten verwaarloost, en waarin men W. III meent te herkennen. Je ne dis pas
non. Tant pis voor hem, dat i zoo herkenbaar is.
Hoe dit zy, men wil z'n koning niet beschimpt zien (d.i. geportretteerd) en men
e

laat my verzoeken verbeelje! ‘die stootende 2 acte er uit te laten.’ Nu, dat kan niet,
en dus weet ik niet hoe ik het langer uithoud.
o

Van myne vrouw die ult . Maart haar school moest verlaten, wyl die zaak bankeroet
is, en die dan een kamertje wilde huren, ontving ik heden tyding, dat ze dit niet heeft
kunnen doen, omdat ze geen geld had. Ze mag nog tot Paasch in dat huis blyven.
De doctors hebben haar ‘versterkende middelen’ aangeraden. Le moyen d'en avoir!
En Hasselman zegt, dat ik gelyk had! En de reviews (Contemporanian o.a.) noemen
my een ‘Dutch Leviathan.’ En myn Saïdjah-poëzie is ‘a nineteenth century miracle.’
En 't is te hopen, dat vele ladies en gentlemen, die ‘poetry’ op stapel hebben hun
copie nu maar in 't vuur gooien, enz. enz.
Wat al wreede sarcasmen! In één Eng. Courant wordt ik gehavend. Die was den dag na de verschyning in
handen van Van Zuylen, die 't my liet voorleggen. Ik zei dat ik er niet om gaf, maar
't voor betaald werk hield. De Havelaar is ‘tedious’ ‘dull’ ‘full of wouldbe humour;’
‘de schryver zelf zegt wel 20 keer dat het monotonous is,’ &c
Ik heb aan couranten die anders oordeelen, dat blad aanbevolen, onder opmerking
dat Buitenl. Zaken het zoo spoedig hier had, nat van de pers.Ik kan 't hier niet langer uithouden. Ik breek in eens af. Daar ik niet weet waarheen,
kan ik U geen adres geven. Misschien ga ik weer naar Keulen, waar ik misschien
door dien goeden Bergrath (myn
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oude adresman) een verblyf kan krygen, zonder terstond te betalen. En daar zie ik
geen Hollandsche ministers of rykworders.
Dat is iets gewonnen.
Wees met uwe vrouw hartelyk gegroet, en ook Gideon,
t.a.v.
Douwes Dekker.
Als ge schryven wilt, adresseer dan neen, ik weet nog niet. Dàt is tobben!

[6 april 1868
Brief van Multatuli aan Hasselman]
6 april 1868
Brief van Multatuli aan J.J. Hasselman. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
Aan Zyne Excellentie
Den Heere J.J. Hasselman
Minister van Kolonien
's Hage 6 April 1868
Excellentie,
Ik ben genoodzaakt, wyl ik de kosten niet langer bestryden kan, den Haag te
verlaten.
Toen ik heden morgen om de eer verzocht Uwe Excellentie een oogenblik te
spreken, was het om te vragen, of er nog eenige kans wezen zoude op herstel?
Myne vrouw en kinderen lyden armoede, en toch wil ik zoo lang mogelyk, myne
zaak in Nederland behandelen. Maar moeielyk is het. In Engeland zou ik - vooral
na het artikel in the Contemporary Review - welkom zyn. En wat moet ik antwoorden,
aan hen die my naar den uitslag vragen van de Havelaarszaak? Moet ik antwoorden,
dat men my en myn lief gezin voortdurend als misdadigers laat rondzwerven?
Uwe Excellentie had heden geen tyd my te ontvangen, en ik moet die afwyzing
eerbiedigen. Doch, indien het my vergund is, een ronde vraag te doen: kan eenig
stuk op Uwe tafel belangryker zyn, dan myn zeer gefundeerd aanbod om de party
der Vryarbeiders te vernietigen? Ik heb proeven genomen met volbloed-Hoëvelianen,
die, na 't lezen van myn betoog, genezen zyn van dien Schwindel. Is dit niet nogäl
belangryk? Het gekibbel over die zaak, dat nu sedert 20 jaren alle werkelyke
verbetering heeft in den weg gestaan, zoude uit zyn, en voor Uwe Excellentie ware
een schoon terrein geopend om goed te doen.

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

754
En kan men nu vorderen, of verwachten, dat ik zulk een betoog publiceer ten
behoeve eener Regering die my verstoot, en à la merci laat van ellende?
Doch ook zonder dit, is het billyk, dat ik - indien ik dan toch, gelyk Uwe Excellentie
de goedheid had te erkennen, onregtvaardig behandeld ben, - is het billyk, my dus
voortdurend vruchteloos te laten wachten op herstel? Waar ik heen ga, weet ik niet. Ik zal trachten my hier of daar wegtestoppen, ergens
waar men my niet kent, en waar ik me niet behoef te ergeren aan het schaamteloos
welvaren van zoo velen die in Indie hunnen pligt niet deden, en nu, behoorlyk
gepensioneerd - hier in den Haag rondloopen. Dat kan ik niet langer aanzien.
By gebrek aan een bepaald adres, ben ik zoo vry Uwe Excellentie te verzoeken
- in geval U my mogt willen doen ontbieden - daarover Z.E. Rochussen te willen
spreken. Die achtenswaardige en welwillende grysaard, by wien ik de eer heb beter
dan by velen bekend te zyn, heeft my toegestaan met hem in relatie te blyven, en
zal dus altyd weten waar ik my bevind.
Na zeer beleefde groete heb ik de eer met de meeste hoogachting my te noemen
Uwer Excellentie's dienstwillige Dienaar
Douwes Dekker
De Comtemporary-review noemt my een ‘leviathan’ - helaas! Ze moesten eens
weten, dat ik sedert byna drie jaren myn kinderen niet gezien heb - uit armoede! En
vaak geen geld voor briefport! Er ligt een wreede ironie in zulk eene tegenstelling.
Al ware ik - wat toch in myn gevoel byzaak is - slechts letterkundige, schryver, dan nog geloof ik dat de Regering my niet zoo moest verstooten. Moet ik dan absolut
het onderhoud van my en de mynen in den vreemde zoeken?

[6 april 1868
Brief van Huet aan Multatuli]
*6 april 1868
Brief van Cd. Busken Huet aan Multatuli. Afschrift van Mimi (M.M.) Bij deze brief
tekende Mimi aan: zonder datum. maar moet uit dezen tijd zijn; d.w.z. tussen 3 en
17 april.
Bloemendaal, Maandagmiddag.
Waarde Heer en Vriend, Heden-ochtend ontving ik uwen droefgeestigen brief van
gisteren. Morgen moet ik naar den Haag, en zal
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tusschen éénen en tweeën (met den trein van 2.18 moet ik weder weg) beproeven
u te zien en te spreken in uw logement. Het is erbarmelijk dat men zich uwe zaak
niet ruiterlijk aantrekt.
De Uwe
Cd. BH.

[11 april 1868
Het zwarte boek I in de Sneeker Courant]
11 april 1868
Redactioneel artikel over de Havelaar-kwestie in de Sneeker Courant, nr. 30.
(Gemeente-archief Sneek; fotokopie M.M.)
Wacht U bovenal zorgvuldig
Ooit aan Neêrlands roem te knagen.
............
Laat voorts niemand U verdenken
Alsof gij aan 't feit zoudt twijflen,
Dat sints zijn bestaan, ons Neêrland
Een aparten Lieven Heer heeft.
J. VAN LENNEP.

Gij zult niet stelen.
8ste gebod.

I.
Mr. J. van Lennep meent het goed met zijne landgenooten en deze meenen het
wederkeerig goed met hem. Althans, hij kan nog al een potje breken alvorens zijne
geheele reputatie in scherven ligt, getuige de spoedige absolutie voor zijne
vaderlandsche geschiedprentjes. Wij willen er hem dan ook volstrekt niet lastig over
vallen, dat hij, in een oogenblik van schalksche ondeugendheid, het ironiesch
dichtstukje schreef waaraan wij bovenstaande regels ontleenden. Trouwens iedereen,
zelfs de strengste piëtist, - en onder die rubriek kan men v. L. toch nog niet
rangschikken - heeft wel eens oogenblikken in zijn leven waarin zijn bonhomie de
boventoon heeft op zijn piëtismus, en juist in zulke oogenblikken schijnt onze
waarheidszin zich bizonder er op toe te leggen om aan onze menschenvrees een
poets te spelen, althans hij verleidt ons al spoedig om uit te spreken, wat anders
gewoonlijk slechts gedacht, maar, uit vrees voor profane ooren, naar de diepste
schuilhoeken van ons hart terug gedreven wordt. In verband met bovenstaande
bewering make men intusschen niet de gevolgtrekking, dat we v. L's moed ook maar
ee-
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nigzins in twijfel trekken of aan 's mans roem willen knagen - wij houden zelfs het
stukje, waaruit ons citaat genomen is voor een der beste die hij leverde - nu we
aannemen dat het onmogelijk het product kan zijn van een zwartgallig oogenblik.
Trouwens iedereen zal ons moeten toestemmen, dat we hier met 's dichters
gemoedstemming op 't moment ook minder noodig hebben, waar wij het motto
eenvoudig kozen om de waarheid, die er in gepredikt wordt en we den naam van
den schrijver slechts noemden omdat deze bij ons volk geliefd is en dus nog al
gezag heeft. De waarheid heeft soms zoo'n bizonder gezag noodig om ingang te
vinden.
Wij spraken van de waarheid, die in bovenstaande regels ligt. Inderdaad: zou 't
onwaar zijn, wat ons daar lachend verteld wordt, dat ons volk zoozeer op zijn alouden
roem gesteld is en zoo gaarne teert op de groote daden van 't voorgeslacht? En
daarbij: wil ons volk niet gaarne het godsdienstig volk bij uitnemendheid heeten?
Ja, ja! van L. heeft gelijk! Men meene nu vooral niet dat we er iets tegen hebben; in tegendeel, 't zou ons
zelfs hartelijk verheugen indien die gewenschte deugden, inderdaad eigenschappen
van ons volk bleken te zijn, maar ze moeten in iets anders bestaan dan in naam,
want tegen eene huichelachtige aanmatiging van deugden die niet aanwezig waren,
zouden we n.t. moeten protesteren. Welnu, we zullen zien of er waarlijk reden
bestaan om te juichen, of dat er wat carmozijn-kleur op de wangen moet komen om
te bewijzen dat we 't blozen nog niet verleerd hebben.
‘Die Geschichte ist das Weltgericht.’
Deze uitspraak van Schiller geeft ons de toets-steen in handen waarmee we ons
geweten zullen kunnen beproeven of het zich gerust aan de uitspraak van dat
opperste gerechtshof kan onderwerpen. Intusschen zal niemand van ons vergen,
dat we onze geheele geschiedenis doorloopen om de proef op de som te krijgen.
Voor ons tegenwoordig doel is 't voldoende om een der algemeene hoofdtrekken
daaruit in herinnering te brengen, om daarna bij een enkel boekdeel wat langer stil
te staan.
Het zou zeker een bewijs zijn van een even onbillijk als bekrompen oordeel, indien
men wilde ontkennen: dat onze geschiedenis rijk is, evenzeer aan belangrijke
gebeurtenissen als aan grootsche daden. Menige stoute gedachte, vele grootsche
daden en krachtige per-
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soonlijkheden treden als zovele liefelijke lichtpuntjes te voorschijn op de breede
schilderij, die zich voor ons oog ontrolt. Over 't algemeen ademt ons een aangename,
verkwikkende geest tegen uit die bladen, waarop de daden van 't voorgeslacht
geboekt staan. Vrijheidszin was steeds een der hoofddeugden van ons volk, en hij
is nog altijd de beste adelbrief, dien wij kunnen overleggen.
Die zucht naar vrijheid is juist de levenverwekkende ademtocht geweest, die onze
groote mannen bezielde. Zij maakte het voorgeslacht sterk om den reuzenstrijd te
aanvaarden tegen gewetensdwang en geweld, een strijd met zoovéél stalen
volharding gevoerd en met zulk een schoone zegepraal bekroond, dat het volk, dat
hem streed, den eerbied afdwong aan geheel Europa.
Wij hebben inderdaad recht daarop roem te dragen en de herinnering aan sommige
der merkwaardigste gebeurtenissen ook onder 't verre nageslacht levendig te houden,
zooals nu bijv. weder geschiedt met den veldslag bij Heyligerlee.
Evenwel, wij moeten billijk blijven en waar we de schoonste bladzijden openslaan,
niet angstvallig voorbij zien die andere, welke hier en daar door leelijke vlekjes
ontsierd worden; immers dàn juist zouden we ons stooten aan de klip, waartegen
van L. hierboven zoo welmeenend waarschuwt.
Waarvan ons volk nu ook te beschuldigen zij, zeker niet van te groote
consequentie.
Zelf in de bittere school van het lijden gevormd, groot geworden juist in den strijd
voor hunne menschenrechten, tegen willekeur, geweld en gewetensdwang, door
den sterke op de zwakke uitgeoefend, - had men toch mogen verwachten dat onze
voorvaderen nimmer aan anderen zouden ontzeggen wat ze zelf met het zwaard
in de vuist zoo duur hadden moeten koopen. Toch geschiedde dit, en menige donkere
bladzijde zou kunnen getuigen, dat men wel vrijheid voor zich zelf verlangde, maar
haar dikwijls, o zoo noode! aan anderen gunde. Intusschen, - hoe afkeurenswaard
dan ook! - we zouden ter wille van het vele grootsche en verhevene het kleingeestige
en geniepige gaarne wat vergeten, er althans geen reden genoeg in vinden om de
nalatenschap onder beneficie van boedelbeschrijving te aanvaarden, - indien er in
de laatste jaren niet een leelijke apendix aan onze geschiedenis toegevoegd ware,
die ons inderdaad huiverig doet zijn, om, na het opnemen van het Debet en Credit,
de Balans op te maken.
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Wij hebben hier op 't oog: het zwarte boek, dat wij gemakshalve zoo noemen naar
de kleur van den band, die ravenzwart is. Op den rug staat met gouden letters: ‘batig
slot’, hoewel er weêr vóór op het plat gedrukt staat: ‘Nederlands Werkelijke schuld’
- Dat sluit niet, maar er is meer in dat boek wat niet sluit. - De letters van den rugtitel
zijn nog altijd zeer duidelijk en leesbaar, schitterend helder zelfs; maar die van het
vóórplat zijn hier en daar wel wat beschadigd en uitgewischt. Het boek is dan ook
pl. m. 200 jaren oud, en 't is al sterk dat de rugtitel zoo goed blijft. De sneê van het
boek is zoowat koffiekleurig, maar de reuk er van is onaangenaam en herinnert aan
zweet.
Nog slechts korten tijd geleden werd het door sterke koperen haken, - toevallig
gegoten in den vorm van een zware ijzeren keten, - gesloten gehouden, maar sedert
eenigen tijd is het geopend geworden en nu kan het, ondanks alle krachtsinspanning,
niet meer dicht. Op zijne bladen staat veel geschreven, maar het schrift is, helaas!
op onderscheidene plaatsen onleesbaar geworden door de vele vaal roode vlekken,
die het geheele boek zijn doorgetrokken en het ontsieren. Als het te gelooven was
zou men zeggen dat het bloedvlekken waren.
Vreemd is, 't dat er tusschen enkele bladen stukken liggen, of daaruit steken, van
gedrukte blaadjes, die veel gelijken op traktaatjes of iets dergelijks, waarin dan bijv.
geschreven wordt naar aanleiding van den tekst: ‘vervloekt wie zijns naasten landpale
verrukt, en al 't volk zal zeggen Amen.’ Ook liggen er stukken in, blijkbaar afkomstig
uit den bijbel; leest maar: ‘Exod. 20, vers 15: ‘Gij zult niet stelen, enz. Hoe het
mogelijk is, dat die bladen uit het boek der liefde, verdwaald geraakt zijn in dat
zwarte en vaalroode boek, meenen we alleen te kunnen verklaren uit de
omstandigheid, dat ons volk zich gaarne een godsdienstig volk noemt, en, met de
beste bedoelingen bezield, ook andere volken daartoe brengen wil.

[15 april 1868
Het zwarte boek II]
15 april 1868
Redactioneel artikel over de Havelaar-kwestie in de Sneeker Courant, nr. 31.
(Gemeente-archief Sneek; fotokopie M.M.)
wij zien niet in: het origineel heeft, kennelijk ten onrechte, wij zien in.
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Het zwarte boek.
Wacht U bovenal zorgvuldig
Ooit aan Neêrlands roem te knagen.
............
Laat voorts niemand U verdenken
Alsof gij aan 't feit zoudt twijflen,
Dat sints zijn bestaan, ons Neêrland
Een aparten Lieven Heer heeft.
J. VAN LENNEP.

Gij zult niet stelen.
8ste gebod.

II.
Toen in Mei 1860 het agitante boek verscheen - een boek dat geen volksboek mocht
worden, dank zij de bemoeiingen van Mr. J. van Lennep en Comp. - toen heette
het, dat er eene rilling door het land ging. En inderdaad, dat was zoo. Nederland
rilde. Toch werd in den Max Havelaar slechts een enkele bladzijde opengeslagen
van het groote zwarte boek, maar die enkele was dan ook meer dan voldoende om
zoo'n voorbijgaande zenuwaandoening althans te wettigen.
Lang waren velen in ons land onkundig gebleven aan de treurige voorvallen, in
dien bloederigen appendix onzer geschiedenis vermeld; lang was hij, even als
zoovele werken der duisternis, met vleermuizen schuwheid aan het daglicht
onttrokken, tot eindelijk de vreeselijke beschuldiging weêrklonk: daar ligt een roofstaat
aan zee tusschen Oost-Friesland en de Schelde’ en het zwarte boek viel open en
het volle licht bescheen zijn vaalroode bladen.
Sedert zijn vele nieuwe getuigen opgestaan, die ook gelezen hebben in dat boek
der verschrikking; getuigen even onwraakbaar als die andere, want ook zij waren,
- even als hij - voor een groot deel getuige geweest van de gebeurtenissen, die er
in beschreven stonden, en zij waren eveneens verontwaardigd bij 't lezen van zooveel
gruwelen.
En zij bevestigden, - en niemand weêrsprak hun - dat er in de negentiende eeuw
in Europa nog een klein roofnest gevonden wordt, niet minder gevaarlijk voor zijne
slachtoffers als de Algerijnsche zeeroovers het in der tijd voor de hunne waren. Den laatsten werd intusschen reeds voor jaren op minder aangename wijze verteld,
dat men
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met hunne onvriendelijke hebbelijkheden niet zeer ingenomen was. - De kleine
staat, die meer op een afstand en meer fatsoenlijk stal, blijft dat lucratief beroep
evenwel nog altijd uitoefenen.
Het ligt op 't oogenblik even ver buiten ons bestek als doel om de geschiedenis
van den roover en bestolene in bijzonderheden na te gaan. Het is trouwens de
gewone geschiedenis van gezag. List, geweld, knevelarij en uitzuiging der
geweldenaars aan den eenen. - het geduldig verdragen van de slachtoffers dier
deugden aan den anderen kant. Het zou niet zoo moeielijk zijn het lijden van vele
Zaïdja's en Adinda's om te werken in onderscheidene nuanceeringen. Naast de
donkere partijen bijv. waarin sprake is van bloedig onrecht, geleden door hen die
niets misdeden? dan dat ze in kleur verschillen en onder het bestuur geboren werden
van beschaafde! Europeanen, - zouden die andere liefelijke lichtpartijen getooverd
kunnen worden, als daar zijn: de roovers hun God dankende voor eene behaalde
overwinning, of een koning zijne helden beloonende met ridderkruizen en
eereteekens (zie Max Havelaar's 2 deel.)
Eveneens zouden we kunnen spreken van de verschillende systemen, door den
roover aangenomen om zijn veel talrijker slagtoffers te bewegen zich aldus te laten
mishandelen en uitzuigen. Bij die analyse zouden we dan niet weten wat het meest
te bewonderen: de kleine listen en lagen van den indringer, zijn eenvoudige en toch
zoo kunstige intrigue, die hem de draden van het geheel tevens zoo boeiend in
handen geven; - of wel: de eenvoudige, goedhartige onnoozelheid, hier en daar
kleine tegen spartelingen maar eindelijk toch gedwongen berusting van den
besprongene.
Om de slotperiode volkomen te maken en de enthousiasme nog meer optewekken,
zouden we kunnen besluiten met de daarbij passende moraal, ontleend aan de
Hollandsche natie van Helmers en in al hare eenvoud en waarheid aldus luidende:
‘Nooit, nooit O, Vaderland! deedt gij het staal ontblooten
Om met een's anders grond uw grenzen te vergrooten!’

Maar dat is onnoodig; althans op 't oogenblik gevoelen we er geen lust toe. Een en
ander is reeds zoovele malen en op zoo krachtige wijze besproken, dat wij ons op
thans die moeite kunnen besparen. Wij willen onze woorden dan ook niet verder
kleeden in ‘het lappenpak der satire’; wij releveren slechts eene bekende waarheid,
maar eene die nooit te vaak herhaald kan worden: ‘de Javaan wordt
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mishandeld.’ Nederland weet het althans kón het weten. De waarheid is duidelijk
en begrijpelijk, en, al moge ze wat hard klinken toch is 't niet overdreven: dat er bij
't archief der wereld weinig boeken gedeponeerd zijn, welks geschiedenissen zoo'n
walgelijk weefsel van kruipende onderdanigheid in tegenspoed en wreedaardige
ruwheid in voorspoed aanbieden, als het zwarte boek van Nederland te lezen geeft.
De bezielende gedachte van ons gouvernement in de overzeesche bezittingen
is dan ook altijd deze geweest: op welke wijze kunnen wij de Javanen het best
exploiteren ten voordeele van het moederland; hoever kunnen we gaan met ons
uitzuigingssysteem en met onze knevelarijen, zonder dat we gevaar loopen den
productieven patient te verliezen? Na zoo'n inspiratie is 't onnoodig te vragen of de
middelen welke tot het beoogde doel leidden, wel eerlijk zijn konden. Als er dan ook
wel eens sprake was van menschlijkheid en recht, van christendom en liefde, dan
gevoelde men wel de waarde van die schoone zaken, - maar er was toch nog altijd
iets wat bóven dat alles ging, eene macht nóg hooger, een naam nóg schooner,
een gouden kalf, nog grooter zelfs, dan dat, waar rondom de Israëlieten zich reeds
in de woestijn vroolijk maakten; dat gouden kalf was: de batige saldo's, die het
moederland? jaarlijks trok van zijne verweesde stiefkinderen! van den luien,
onchristelijken Javaan daarginder. Of er bloed en tranen kleefden aan die schatten,
vergaard op den akker des misdrijfs; of de vrijheid en de menschenrechten verkort
en vertrapt werden van eenige millioenen heidenen, die toch ook voor hun pleizier
geen boeien droegen; of hun den prikkel tot arbeid ontnomen werd door hen in 't
geheel niet of hoogst karig te beloonen, zij, die toch ook, even goed als den blanken
man uit het Westen, behoefte hadden aan wat levenslust en levensgenot; of men
hun afnam of liet afnemen - wat hetzelfde is - wat hun als wettig eigendom
toebehoorde, zij, die toch recht op bescherming hadden; - dat alles was de vraag
niet. De flink gestelde vraag van blanke zijde was alleen: ‘wat geeft het meest? Aan
de beantwoording dier vraag werden die andere nietige belangen van den Javaan
gaarne opgeofferd.
En dat is alzoo gebleven tot op dezen dag. Hoe gaarne zouden wij, na 't openbaar
maken van dat breed zondenregister ook eens een voordeelige post aanbrengen
tegenover die groote rekening van ‘Nederlands werkelijke schuld.’ Hoe gaarne
zouden wij de flink
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gestelde vraag, onlangs door een lid der Maatschappij tot Nut van den Javaan in
dit blad gedaan: ‘of ons gouvernement zich van zijne verplichting kwijt om stoffelijk
voordeel te vergelden met verstandelijke en zedelijke ontwikkeling der Javanen’, met ja! willen beantwoorden. Helaas! de geschiedenis leert ons het tegendeel. Tot
verstandelijke en zedelijke ontwikkeling zal wel in de eerste plaats noodig zijn: goed,
degelijk onderwijs. Geniet de inlander dat? Al zeer weinig! Gouvernementsscholen
zijn er niet veel op Java, en van de moeite om het jongere geslacht te ontwikkelen,
ontslaat men zich al heel spoedig door de sophistische bewering: dat de Javaan
toch ongeschikt is om zich westersche beschaving deelachtig te maken; dat de
kleurling zich verstandelijk onmogelijk zóó kan ontwikkelen als de blanke.
Alles zeer wel mogelijk; maar wij zien niet in waarom ze dan althans niet
gedeeltelijk tot zoo'n trap van beschaving en ontwikkeling zouden te brengen zijn;
alle Hollandsch-Westersche beschaving zou zelfs niet wenschelijk voor hen zijn.
Maar dát is de kwestie niet. Men schijnt den inboorling niet te willen ontwikkelen;
want: ‘si le pauvre savait!’ - Een ongerust geweten geeft bange droomen!
Met de beste bedoelingen bezield - wij hebben geen recht deze te verdenken! heeft men den armen heiden het christendom willen brengen. Men zond uit het
moederland zendelingen, bijbels en traktaatjes. Och, hoe weinig heeft dat doel
getroffen! En kon dat anders? Men wilde het evangelie der liefde overplanten in de
harten en christenen maken van menschen die de slachtoffers waren, juist van hen
die zich zoo noemden. De uitkomst heeft dan ook bewezen, wat daarvan het gevolg
moest zijn. Iemand, die eenigen tijd in Java had gewoond - dus oog- en oorgetuige
- verhaalde ons onlangs, dat het treurig, maar des niettemin waarheid was, dat juist
in die districten, waar het christendom schijnbaar de grootste vorderingen gemaakt
had, het volk het meest gedemoraliseerd was, dat het eenvoudige; het zachtaardige,
opene en gulle dat den inlander daar vroeger kenmerkte, - sedert verdwenen, en niet voordeelig voorwaar! - vervangen was door onnatuurlijkheid en kleingeestigheid,
door valschheid en geniepigheid. Zou de omgang met christenen dien omkeer
bewerkt hebben?
In verband, ook met ons vorig artikel, resumeren wij en stellen naar aanleiding
van ons motto de vraag: of Nederland terwijl het zich
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verhoovaardigt op de daden van 't voorgeslacht, nog langer daarop alléén mag
teeren, en of dit recht geeft voor verdere Nederlandsche schelmerij, of dat het,
gedachtig aan zijn eigen strijd voor vrijheid en recht, ook eenige roeping in zich
moet gevoelen om deze ook aan anderen te gunnen en te schenken; voorts: of ons
volk, zoolang die gruwelen daar ginds geschieden, inderdaad recht heeft zich het
godsdienstig volk bij uitnemendheid te noemen?...
Nederlanders, uwe rekening sluit niet!

[april 1868
Opinions of the Press]
Midden april 1868
De uitgevers Edmonston & Douglas, 88 Princes Street Edinburgh, verspreiden
een reklame-pamflet ‘Opinions of the Press’, met aanhalingen uit de
Max-Havelaar-kritieken. Dubbel velletje papier, geheel bedrukt in kleine letter. (M.M.)
Dit pamflet bevat teksten uit zes tijdschriften:
1. Westminster Review. Volledige kritiek; zie 1 april 1868.
2. British Quaterly. Een citaat van tien regels; zie 1 april 1868.
3. Contemporary Review. Vier citaten van tezamen veertien regels; zie 1 april
1868.
4. North British Review. Een citaat van drie regels; zie 1 juni 1867.
5. Daily News. Een citaat van zeven regels; zie 10 februari 1868.
6. Evening Star. Een citaat van dertig regels; zie 14 februari 1868.

[17 april 1868
Van den Rijn (XVII)]
17 april 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 91.

Van den Rijn, 15 April.
Uit Thuringen wordt aan de Kölnische-Zeitung geschreven: ‘Het is een verblijdend
verschijnsel en verdient met regt algemeene navolging, dat de kleine thuringsche
Staten hunne gezanten aan de Hoven te Berlijn en te Dresden, den geheimraad
graaf von Beust en den heer von Löwenfels, teruggeroepen hebben, en dat deze
geheel overbodige posten zijn ingetrokken. Geene andere betrekkingen hebben
inderdaad zoo weinig waarde als de gezantschappen van zulke kleine Staten, en
het geld, hetwelk zij kosten, is, in den waren zin des woords, weggeworpen. Niet
alleen, dat zulke diplomaten geen nut stichten, maar vele hunner doen juist het
tegendeel. Uit verveling, en om zich
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een schijn te geven van diplomatisch gewigt, hetwelk zij inderdaad in het minst niet
bezitten, mengen de vruchtgebruikers van zulke sinecuren zich in allerlei kabalen
en kuiperijen, - willen op eigene hand onderhandelingen aanknoopen, en werken
alzoo nadeelig op de behartiging der belangen van het Noordduitsch-Verbond als
geheel. Niettegenstaande de overbodigheid en de hooge kosten, onderhoudt bijv.
het Koningrijk Saksen gezanten te Weenen, te Munchen, te Parijs, te Petersburg
enz.; ja, de almanak van Gotha toont aan, dat het Groothertogdom
Mecklenburg-Strelitz, hetwelk nog geene 100,000 inwoners telt, te Parijs, te Berlijn
en te Weenen zaakwaarnemers bezoldigt. Mogten toch de Landdagen van al de
afzonderlijke Staten van het Noordduitsch-Verbond met vereenigde krachten streven
naar het doen ophouden van dit dure kinderspel, en al de afzonderlijke gezanten
teruggeroepen worden!’
- Het volgende is een correspondentie-artikel uit de zoogenaamde Rheingau: ‘Het
ministerie heeft den heer Herzog, geheim-opper-regeringsraad bij het departement
van Koophandel en commissaris voor de scheepvaart, uit Berlijn herwaarts gezonden,
om de door de bevolking dezer streek tegen de gedeeltelijke droogmaking van den
Rijn ingebragte bezwaren te onderzoeken. Hij schijnt evenwel hier gekomen te zijn
met het vaste voornemen, om alles wat tegen de droogmaking is aangevoerd,
tegentespreken, en heeft dan ook overal voor de beweringen van onze
oud-nassausche ingenieurs en hunne verwoestingsplannen partijgetrokken. Van
de esthetische zijde der zaak scheen hij geen begrip te hebben, ofschoon toch ook
de stoffelijke welvaart van het land daarmede onafscheidelijk verbonden is. Het
maakte hier algemeen den indruk, alsof hij slechts gekomen was om den
Rheingauërs de onregtmatigheid hunner klagten op dictatorialen toon te bewijzen.
Geen enkel woord omtrent eene schikking of omtrent eenigerlei tegemoetkoming
kwam over zijne lippen. De geneesheeren hebben hem verklaard, dat onze streek,
na het tot stand brengen der rivierwerken in het begin dezer eeuw, die toch slechts
kleinigheden waren in vergelijking met het thans geprojecteerde, gedurende 40
jaren na dien tijd zeer sterk bezocht werd door koortsen. De natuurkundigen en
oenologen hebben betoogd, dat eene groote vermindering van den waterspiegel
voor onzen wijnbouw schadelijke gevolgen hebben moet. Allen verzekerden hem,
dat de welvaart dezer streken in alle
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opzigten bedreigd werd; doch hij wees alle bedenkingen af als dwaasheden, die
geene aandacht verdienden, waar het groote belang der nieuwe stoomslepers in
het spel was. De opgewondenheid en de vrees zijn grooter dan ooit. Het ministerie
van Koophandel moet erkennen, dat de aan hessische zijde begonnen en nog verder
geprojecteerde droogmaking van den Rijn reeds zeer aanmerkelijk is, en
waarschijnlijk volkomen aan de behoeften der scheepvaart zal voldoen; dat de
hessische Regering niet aandringt op het maken van regtlijnige kaden aan onze
zijde, noch daarop aandringen kan, en strikt genomen alleen regt hebben zou op
het dragen van een gedeelte der gemaakte kosten door Pruissen; dat, indien de
Rijn aan de hessische zijde voor ¼, voor ⅓, ja op vele plaatsen zelfs voor de helft
wordt vernaauwd, wel is waar, de schoonheid, de welvaart en de
gezondheidstoestand daaronder veel zullen lijden, doch dat dan toch de ramp
oneindig kleiner wezen zal, dan indien deze barbaarsche verandering aan beide
zijden plaats had. De voor de droogmaking bestemde oppervlakte van den Rijn,
van Schierstein tot Rudesheim, bedraagt, volgens naauwkeurige geometrische
opgaven, 3085 morgen, waarvan 1780 op hessisch, 1305 op pruissisch gebied
komen. De lengte van de rivier, tusschen de twee genoemde plaatsen bedraagt
slechts ⅜ uur, of 3600 roeden. Overal langs den Rijn hebben zich comités gevormd,
die naauwkeurige opgaven verzamelen omtrent de ware beteekenis der nieuwe
stoomslepers voor het handelsverkeer; over de zeldzaamheid van ongelukken, of
storing in de scheepvaart door verzanding in de Rheingau; over het nuttelooze eener
uitdieping van de bedding des Rijns, zoo lang toch de rotsklip in Bingerloch niet kan
verwijderd worden, en voorts omtrent de ondoelmatigheid van een groot gedeelte
der voorgenomen, met enorme kosten verbonden rivierwerken, en den verderfelijken
invloed, dien de vermindering van den waterspiegel op den wijnbouw uitoefenen
zal. Hoe weinig begrip het ministerie van Koophandel thans nog van deze
rivierwerken heeft, blijkt hieruit, dat al de ingenieurs, die herwaarts komen, onderling
van meening verschillen, en vele op dit gebied als bevoegd erkende autoriteiten het
geheele verbeteringsplan als onzinnig verwerpen. Ook komt in deze gewigtige
aangelegenheid veel voor, waarvan ingenieurs geene kennis hebben.’
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[17 april 1868
Brief van Huet aan Multatuli]
*17 april 1868
Brief van Cd. Busken Huet aan Multatuli. Afschrift van Mimi. (M.M.) De heer Van
der Hoeven had vóor Huet in Batavia aankwam, Java reeds verlaten. (Brieven van
n

Cd. Busken Huet I; Haarlem 1890; blz. 192 .)
Bloemendaal, 17 April 1868.
Waarde Heer en Vriend.
Het postmerk uwer kopij van eergisteren heeft mij uit de onzekerheid gered omtrent
uw adres. Des te beter. Nevensgaande f25 zullen de laatste zijn, die ik u namens
de HH. Enschedé toezend, en uw belang brengt mede, dat wij omtrent de verdere
toezending eene vaste afspraak maken. Mijns inziens zal het beste zijn, dat ik die
taak opdraag aan den heer Charbon, die in mijne plaats als mederedacteur van de
H.C. de duitsche post voor zijne rekening krijgen zal. Die heer is op dit oogenblik
ste

van huis: doch den 23 komt hij terug, zoodat ik hem voor mijn vertrek uit Haarlem,
dat op 1 Mei bepaald is, nog zien en spreken zal. Hij is de persoon die door uwe
bulletintjes, gelijk gij ze noemt, in vervolg van tijd het meest gebaat zal worden; en
gij kunt er dus op aan, dat hij zich beijveren zal u maandelijks het uwe te doen
toekomen. Echter wil ik hieromtrent niets beslissen zonder uwe toestemming; zoodat
sten

ik u vriendelijk verzoek mij vóór den 23
te doen weten, hoe gij in deze zaak
gehandeld wenscht te hebben.
Toen ik dingsdag 7 April te 's Hage kwam, vond ik u reeds vertrokken en ontmoette
op de straat uw jongen vriend Nahuijs. Hij verhaalde mij van den laatsten brief van
H. Sedert uw vertrek is in onze politieke konstellatie geene noemenswaardige
verandering gekomen. Eene nieuwe koloniale vlag althans schijnt door dit ministerie
niet opgestoken te zullen worden; wel eene nieuwe onderwijsvlag, zegt men. Doch
dit baat u niet. Het algemeen gevoelen is, dat dit ministerie binnen kort aftreden zal,
om plaats te maken (niet voor een liberaal) maar voor een gematigd conservatief.
Ook van zulk een kabinet kunt gij geene daden van energie verwachten. Uwe eischen
zijn hoog, dat weet ik, en dat zegt gij (en teregt) à qui veut l'entendre; doch dit moest
niet verhinderen dat men zich uwe zaak krachtig aantrok. En wat zult gij nu
aanvangen? Nahuijs heeft mij eenige ‘opinions of the press’ over uwen M. Havelaar
gezonden, en daaruit zie ik dat het u in het buitenland niet aan sympathie ontbreekt.
Die
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ingenomenheid zelve intusschen maakt op mij den indruk, een ‘sneer’ te zijn van
het u vervolgend lot.
Ons vertrek blijft bepaald op 19 Mei uit Marseille. Mijn roman wordt nu in proef
gebragt, en gedurende de weinige uren tusschen nu en 30 April, die ik niet voor de
H.C. werkzaam zal zijn, zal ik drukproeven moeten corrigeren. Enfin, het boek is af,
of quasi af; en dat is de hoofdzaak.
Schrijf mij nu s.v.p. welke uwe wenschen zijn met opzigt tot den heer Charbon.
Des Amorie van der Hoeven heeft u, naar het schijnt, niet geantwoord. Dat spijt mij
zeer. Ik zou gaarne door uwe voorspraak goed door hem ontvangen zijn. Indien gij
dezer dagen nog tijding van hem ontvangt, houd ik mij zeer aanbevolen.
Mijne vrouw draagt mij op, u vriendelijk van haar te groeten. Gideon is wat doof
geweest van verkoudheid doch maakt het nu weder goed. Onze koffers zijn op een
na gepakt.
de Uwe
Cd. Busken Huet

[18 april 1868
Het zwarte boek III in de Sneeker Courant]
18 april 1868
Redactioneel artikel over de Havelaar-kwestie in de Sneeker Courant, nr. 32.
(Gemeente-archief Sneek; fotokopie M.M.)
Vervolg van de artikelen d.d. 11 april en 15 april.

Het zwarte boek.
Wacht U bovenal zorgvuldig
Ooit aan Neêrlands roem te knagen.
............
Laat voorts niemand U verdenken
Alsof gij aan 't feit zoudt twijflen,
Dat sints zijn bestaan, ons Neêrland
Een aparten Lieven Heer heeft.
J. VAN LENNEP.

Gij zult niet stelen.
8ste gebod.

III.
Er zou, na 't onbevooroordeeld lezen van het zwarte boek, inderdaad wel geene
curieuser bewering kunnen worden gedaan als deze: het Nederlandsch bestuur is
een weldaad geweest voor den Javaan en nog altijd is deze gelukkig onder
bescherming? van de Holland-
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sche vlag. Toch zijn er altijd nog enkelen, die zulks in vollen ernst gaan beweren.
Men redeneert en argumenteert aldus: de Javaan is een mensch, ja! maar een
geheel ander mensch dan een Europeaan. Hij onderscheidt zich van deze laatste
in kleur, gewoonten, zeden en godsdienst, - die n.t. alle veel slechter zijn dan die
van den blanke! - Toegegeven, dat hij misschien met twee uren 's daags te arbeiden,
dank zij de vruchtbaarheid van den grond, - lees vooral niet zijn grond! - overvloedig
in 't levensonderhoud van zich en de zijnen zou kunnen voorzien, - maar laat hem
nu verder aan zich zelf over, en gij zult zien dat aan den eenigen prikkel, die hem
tot arbeid drijft, voldaan is; hij zal verder niets doen en zich al den overigen tijd, even als een blanke in zijn schommelstoel - in de schaduw van een zijner tamarinde
of palmboomen in dolce far niente ter nedervlijen, precies als den verheven
schommelaar te loom en te lui om verder een hand voor anderen uit te steken. Hierin
nu is, gelukkig, voorzien dat aan die misplaatste begeerte geen voedsel gegeven
wordt. De Hollander zorgt er voor dat hij werkzaam blijft; hij bewaart den Javaan
voor de noodlottige gevolgen der werkeloosheid - ledigheid is het oorkussen des
duivels! - en doet hem alzoo nuttig zijn voor zich zelf - ai! - en anderen - dat 's waar!
- Daarbij staat de inlander onder bescherming (sic!) van 't Nederlandsch
gouvernement en dit moet hem vrijwaren voor knevelarijen van zijne hoofden, aan
wien hij kinderachtig onderdanig is; verder, - last not least! - zorgt het moederland
ook voor het zielenheil zijner kinderen door den armen heiden het evangelie der
liefde te brengen, ergo... ja wel, 't sluit als een bus!...
Hoe jammer dat Multatuli in een oogenblik van drift Droogstoppel heeft laten
stikken. Nu kunnen we den goeden man niet meer bedanken voor zijne duidelijke
demonstratie, en zullen met onze dankbaarheid moeten aanlanden bij een zijner
vele neefjes. - De familie is trouwens talrijk!
Voor hen, die geen droogstoppel-hollandsch verstaan, geven we hier eene andere
lezing:
De Javaan is een machine, en wél: een koffiemachine. Deze machine wordt weer
door eene andere in beweging gebracht. Och, de werking is zoo eenvoudig. De
Hollanders, die zelf misschien niet geheel in staat zouden geweest zijn om het
werktuig te besturen, zóó, dat het altijd en onvermoeid gaande bleef, hadden weinig
meer te doen
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dan op te merken hoé die machine tot nu toe gewerkt had om het perpetuum mobile
te vinden. Zij ontdekten nl. al spoedig dat ze de eigenschap had zeer ondergeschikt
te zijn aan hare bestuurders - ‘Hoofden’ - Die bestuurders maakten van de bekende
zeden en gewoonten - waar een machine al niet in doet! - gebruik om haar vooral
voor zich-zelf te laten werken, zonder haar juist geregeld te smeren. - Dit laatste
voorál vonden de Hollanders zóó prettig, en daarbij de werking zóó eenvoudig en
toch zoo doeltreffend, dat ze besloten haar voorloopig zoo te blijven toepassen en
inmiddels te beproeven of de machine ook nog met minder smeerstof in beweging
kon blijven; en zie... het gelukte;... Sedert staan de ‘hoofden’ onder het oppertoezicht
der Hollanders en de machine staat weer onder toezicht van de hoofden en nu werkt
ze nog altijd voordeelig voor beide.
Men meene intusschen niet dat het pleisier van verdubbelde werkzaamheden,
zonder smeersel, het enige voordeel is, voor haar aan die hollandsche ontdekking
verbonden. Als het sedert dien tijd eens gebeurde, - 't komt zelden voor want een
machine is geduldig! - dat, door die voortdurende beweging uitgeput, en afgesleten
door eindelooze inspanning, een of meer harer raderen hunne diensten dreigden
te zullen weigeren, dan staan er aanstonds vele Hollandsche ingenieurs gereed,
die met zware voorhamers en scherpe werktuigen komen aansnellen om den
dreigenden stilstand te voorkomen; en zie... na weinige slagen en enkele insnijdingen
gelukt dit doorgaans spoedig. - Na zoo'n geforceerde reparatie nu, is 't, dat de
ridderteekens, waarvan we in ons vorig artikel spraken, worden uitgedeeld onder
de ingenieurs en dat de dankgebeden ten Hemel stijgen naar den God van Nederland
voor de gelukkige herstelling van het onmisbaar werktuig.
Welnu de Javaan is dié machine; de Hollanders en inlandsche Hoofden beide
zijn de voordeeltrekkende machinisten; de ingenieurs zijn de Nederlandsch-Indische
troepen, die met kanon en klewang-bajonet den armen verdrukte dwingen tot
voortdurende dienstbaarheid, wanneer hij in den oogenblik van lang verkropt, maar
eindelijk onduldbaar leedgevoel zich als afgebeuld slachtoffer op zijne pijnigers
werpt.
De redeneering van Droogstoppel Jr., geeft dus, ingevolge de geleverde
commentair, aanleiding tot de volgende vragen:
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o
1 . Wat bewoog ons volk toen het den voet zette op den akker van zijn naaste en
zich mengde in de gewoonten, zeden en godsdienst der Javanen;
o Geeft de betrekkelijke onvruchtbaarheid van ons eigen bodem, - altijd in
2 .
verhouding tot de verbazende vruchtbaarheid en het Oostersch klimaat - ons
het recht om den Javaan voor ons te laten werken en is zijn verkeerde
godsdienst en beweerde luiheid, een vrijbrief voor Hollandschen diefstal?

Op de eerste vraag is het antwoord spoedig gevonden, - wij hebben de geschiedenis
voor ons en niemand zou den moed hebben ze te weêrspreken - het heet:
‘winstbejag!’
Met de beantwoording der tweede komen we zeker niet zoo spoedig gereed, want
wij stuiten daarbij al aanstonds op de onhoudbare hypothese: het Javaansche zweet
weegt even zwaar als 't Hollandsche, en verder op deze dwaze vooronderstelling:
‘dat hij in zooverre een mensch is als een ander, dat hij liever veel geld heeft dan
weinig, - liever een goed huis dan een slecht, - liever in welvaart dan in armoede
verkeert.’ Zie, als die vergelijkende vooronderstelling opging, dan zouden we spoedig
stuiten op een eventueelen eisch der Javanen om hun eens wat van onze producten:
boter, vee etc. om niet over te sturen; en, wij bekennen het, die eisch zou
buitensporig en onbeschaamd zijn van een koffiekleurige tegen over een blanke.
Intusschen - 't is bijna ondenkbaar! - maar 't kón toch mogelijk zijn, dat hij eenig
begrip van en eenig gevoel voor bien être heeft, en zelf gesteld is op de vruchten
van zijn arbeid en zweet - en als dat zoo was, hoé dan dien diefstal verdedigd?...
Ah, wij zijn er: de Hollanders zijn de slimsten en sterksten, zij kunnen dus hun
jongeren broeder dwingen tot dienst; ‘hast du die Macht, so hast du das Recht.’
Accoord! Tegen zoo'n alles verpletterend argument is niets in te brengen. Maar laat
ons dan ook eerlijk genoeg zijn om te bekennen aan de geheele beschaafde wereld,
dat we niet zijn wat we schijnen, of althans wat we schijnen willen; dat we geen
recht hebben ons langer te verhoovaardigen op de dagen en deugden van 't
voorgeslacht, dat we niet langer ons mogen toeëigenen den naam van het
godsdienstig volk bij uitnemendheid te zijn en laat ons niet trachten af te rukken de
bloedige plakkaten die aangeplakt zijn op de muren van ‘het oude roofslot dat daar
molmt aan de Noordzee.’
Wij zullen in ons volgend slotartikel op een verblijdend verschijnsel
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wijzen, ten bewijze dat er althans ook mannen in ons land gevonden worden wier
harten nog warm kloppen voor menschlijkheid en recht; mannen die niet willen
knielen voor het Nederlandsche gouden kalf, maar die protesteren tegen diefstal
en geweld, ook in hunnen naam gepleegd tegenover den ongelukkigen broeder
daar ginder.

[19 april 1868
Brief van Multatuli aan Huet]
19 april 1868
Brief van Multatuli aan Cd. Busken Huet. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
geabatteerd: terneergeslagen (fr. abattu).
Charbon: Huets opvolger bij de Opregte Haarlemmer.
Keulen 19 April 1868.
Waarde Heer Huet. Ik ontving heden morgen uwen brief van 17, met de f25, die
ik niet verdiend heb. In Godsnaam. Ik zal trachten voortaan weder stipt myn berigtjes
aftezenden. Of dat mogelyk zyn zal, weet ik niet, want de vraag is waar ik belanden
zal. Ik keerde naar Keulen terug, om niet vast te vriezen in den Haag, en wyl ik hier
het meeste kans dacht te hebben om een verblyf te vinden. Nu, voor 't oogenblik is
n

dat dan gelukt. Waar ik echter den 1 . heen moet, weet ik niet. In antwoord op uw
welwillende vraag omtrent de wyze van toezending van dat honorarium door den
heer Charbon, denk ik dat het beste is, als volgt:
adres: Monsieur A. Bergrath
Schildergasse
Cologne.
d

Die man is zeer vertrouwd, en ik neem 't voor myn rekening, dat hy den gerecomm
brief behoorlyk aan my verantwoordt.
Eene andere vraag echter is, of ik van den heer Charbon de moeite van dat
aanteekenen mag vergen? En de kosten? (of drukken die op de Courant? Dan is 't
minder.)
Zonder aanteekenen echter is de zaak zeer gevaarlyk, want het aantal brieven
dat men nu van my onderschept heeft, is groot. Na 't wegraken van dien br. v. R.
met f200, en den uwen met f25, reken ik, dat men een stuk of vyf gestolen heeft.
(Ook een aan u. Een brief namelyk volgende op 'n correspondentie in 't couvert aan
de H. Ct. Er werd in dien brief uitgeweid over de zonderlinge vertellingen van v.
Vloten dat Dr. Grieben den M H vertalen zou. Ik meen dat
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dit ook in dat couvert was aangeroerd. Indien ge u dus herinnert, dat ik er iets over
schreef, bewyst dit het teregtkomen van dien brief niet. Wat er meer in dien br. stond
weet ik niet. Hy was lang, en zal wel gehandeld hebben over myn Haagsche relatien.
Aan en van myne vrouw zyn ook brieven weg. Hoe dit nu zamenhangt met
oneerlykheid van de post in Holland, is me een raadsel. Dit zou op Keulen wyzen,
doch ik heb hier geen verder punt van beschuldiging gevonden dan dàt.
Van myne vrouw verwacht ik tyding sedert weken! Ik schreef haar den 5. Zy was
zoo goed als op straat. Ik weet haar adres niet. Ik zond haar van den Haag eene
kleinigheid geld. Geen antwoord. (Myn brief was gerecommandeerd.) Sedert myn vertrek uit den Haag wacht ik vruchteloos brieven van R. Ik heb
Hasselman geschreven, dat R. altyd myn adres zou weten (zooals ik met den laatsten
afgesproken was.) Ja, die ‘opinions of the press’ zyn bitter voor my. En 't beduidt niets! Een zonderling
ding blyft het me altyd hoe overal die verwenschte schryvery op den voorgrond
treedt. Wat ik gedaan heb - geen kleinigheid toch - schynt niet de aandacht waard
te zyn. Of zou 't een verblydend teeken des tyds zyn, dat intégriteit zoo'n gewone
zaak is? Maar hoe komt men dan voortdurend aan beambten by 't binnenlandsch
bestuur in Indie om hen te vervangen die als ik hun ontslag namen?
Heb ik u geschreven, dat Hasselman meer dan erkende, dat ik gelyk had? Ja
meer dan erkende, want hy weidde uit over den ellendigen toestand in Lebak en
brodeerde op myn thema. Hy wist het persoonlyk, noemde voorbeelden, verwonderde
zich dat ik in 't archief niet zekere memorie van hem had gevonden, en had altyd
verwacht dat ik my daarop beroepen zou. Is 't nu niet om bitter te worden? - Dat H.
v.d. Hoeven my niet antwoorden zou, kan ik niet gelooven. Dan is dat antwoord of
vertraagd door omstandigheden die wy niet kennen, of zyn brief is gestolen. (Als ik
't woord post maar hoor, word ik zenuwachtig.) Ik kan niet gelooven dat gy hem niet
en om uzelf, en om my een hoogst welkome gast zoudt zyn. Ik zou er myn leven
op durven zetten.Wat ik moet aanvangen? Ik weet het waarachtig niet! Die scheiding van myn
vrouw, waaraan ik in den Haag een eind maken wou, is doodend voor my. En ook
myn plan om by mislukken der officiele
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pogingen wat geld te zamelen door 't rondtrekken met myn drama is ook mislukt.
Eerstens schynt men kwaad te zyn geworden (na zeer geapplaudisseerd te hebben)
dat ik Den Koning ridiculiseer, tweedens is 't saizoen voorby. Ik heb naar Maastricht
geschreven of ik dáár nog een lezing houden kon, maar kryg geen antwoord. Het
spreekt echter van zelf, dat dit maar wezen zou om gedurende de maand Mei te
leven, en niet voor 't terug roepen van myn gezin. Die weelde schynt te veel geëischt
te zyn.
Myne vrouw en kinderen hebben aan R. een brief geschreven, waarin ze hem
hunnen dank betuigen voor zyn hulp! Dat uitroepingsteeken hoort er echter niet,
want ik ben overtuigd dat hy zyn best deed, al ware 't dan ook maar uit dépit zich
zoo zonder invloed te zien.Daar ik niet weet of ik hier blyven kan, kon 't zyn, dat ik weer naar Holland ging zonder juist te weten waarom, maar men moet toch ergens zyn. Ik moet bekennen,
dat het zien van die indische welvarendheden my zeer hindert, maar toch zou 't
kunnen zyn dat ik daar nog 't eerst middel vond om in leven te blyven.
Edmonstone & Douglas, de Schotsche uitgevers van M.H. laten my vragen voor
hen te schryven. Maar ik heb niets te schryven.Ik begryp dat gy 't druk hebt, en wenschte U toe dat ge goed en wel te Suez waart,
of verder - neen, de reis is aangenaam. Wel niet zoo kalm als een schipreis, maar
ook niet zoo eentoonig en vervelend. Zeg aan uwe vrouw dat de myne dien toer
gemaakt heeft alleen met twee kinderen en eene baboe die zelf als een kind moest
geholpen worden. Zult gy zorg dragen nota te houden van den inhoud uwer gemerkte
en genummerde koffers?
Ach ik had anders zoo'n lust gehad u veel over uw reis en uw zyn in Indië te
schryven, maar ik ben zeer geabatteerd. Er is reden toe. Die Haagsche poging heeft
me weer veel achteruitgezet.
Wees met de Uwen zeer hartelyk gegroet van uw liefhebbenden
Douwes Dekker
Ik kryg daar een aanstelling als... ‘briefwisselend’ lid der Maatschappy: de Taal is
gansch het Volk. Och!
Dat Nahuijs u ontmoette op straat mag toevallig geweest zyn, doch hy had u
anders in 't Hotel gewacht om U myn groet te geven en te vertellen hoe 't stond. Hy
is een der interessantste verschynselen op
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't gebied van menschkunde die ik ooit waarnam. Indien ik 't beschreef, zou men
meenen dat ik verzon.
Is uw roman naar uw zin? Ik ben er zeer benieuwd naar.

[21 april 1868
Van den Rijn (XVIII)]
21 april 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
94.

Van den Rijn, 19 April.
Het comité der dusgenaamde duitsche partij te Stuttgart heeft, volgens de
Kölnische-Zeitung, een aan de leden en vrienden dier partij gerigt vlugschrift
uitgegeven, waarin een overzigt voorkomt van de wurtembergsche verkiezingen
voor het Tol-parlement. Genoemde courant geeft als hare meening te kennen, dat
men in Duitschland uit deze brochure met genoegen ontwaren zal, hoe de nationale
partij in Zwaben, na de ondergane nederlaag, beter dan vroeger tot den strijd is
toegerust. In dat vlugschrift komt o.a. het volgende voor: ‘De verkiezingsstrijd, die
voor het eerst de sterkte onzer partij op de proef stelde, is afgeloopen. De
oneenigheid over de keuze van Afgevaardigden voor het Tol-parlement heeft zich
veranderd in eenen strijd over Duitschlands eenheid. Het was de vraag, of
Wurtemberg zich geneigd gevoelde tot eene vereeniging met het geheele duitsche
vaderland, door eene aansluiting van het Zuiden aan het Noordduitsch-Verbond,
dan wel, of het zich voor eene voortdurende scheiding door de Mainlinie verklaarde.
De uitslag der verkiezingen is voor Wurtemberg beschamend: wij zijn geslagen.
Naauwelijks één vierde der stemmen viel op de candidaten onzer partij. De groote
meerderheid was voor onze verbonden tegenstanders. Wij zwijgen van de middelen,
welke zij hebben aangewend om de zege te behalen. Nu de hitte van den strijd
voorbij is, kunnen wij het aan hen overlaten, zich op hunne zegepraal te beroemen,
of zich daarvoor te schamen. Voor de eer van ons vaderland hopen wij, dat nooit
weder met zulke wapenen zal gestreden worden. De ons vijandelijke coalitie heeft
ons wurtembergsch vaderland met ernstige gevaren bedreigd. De bondgenooten
van gisteren zullen morgen twisten over de vruchten hunner overwinning, en minder
dan ooit kunnen wij verwachten, dat in den eerstvolgenden tijd onze Staat met vaste
hand zal worden bestuurd. Alleen als lid van het groote geheel kan
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ons land weêrstand bieden aan de stormen, welke niet zullen uitblijven, en de
toekomst zal leeren, wie beter zorg dragen voor de zelfstandigheid van Wurtemberg:
zij, die het eene vaste plaats wilden aanwijzen in het nieuwe Noordduitsch-Verbond,
of degenen, die het willen prijsgeven aan den loop der omstandigheden. Het doel,
- Duitschlands eenheid, - zal zeker bereikt worden; maar de vreedzame bereiking
van dat doel hangt hiervan af, of in het Zuiden de liefde tot het groote vaderland en
het juiste besef der voorwaarden van de nationale welvaart de zege zullen behalen
over kleingeestige vooroordeelen en eigenwaan. Zoo lang het buitenland ziet, dat
deze of gene landstreek zich vijandig gezind toont ten aanzien van het geheel, is
de vrede niet verzekerd; want zoo lang komt Duitschlands eenheid den vreemdeling
nog niet voor als een onherroepelijk feit. Eerst wanneer hij ziet, dat het de wil van
de Duitschers is, eene ondragelijke scheiding te doen ophouden, zal hij berusten
in het onvermijdelijke. Van daar de zware verantwoordelijkheid van het Zuiden; van
daar de pligt, die op ons, leden der duitsche partij, rust. De verkiezingen hebben
getoond, welke bezwaren nog uit den weg geruimd moeten worden, doch hebben
tevens blijk gegeven van onze kracht. Overal hebben wij bij het volk welwillendheid
gevonden, - overal aanknoopingspunten gevormd, waar die ontbraken, - overal
zaad uitgestrooid, 't welk nu, ter ontkieming en groei, met onvermoeide zorg moet
worden gekweekt. Haat verbindt onze tegenstanders en scheidt hen van het overige
Duitschland; wij daarentegen gevoelen ons sterk door het bewustzijn, dat wij, met
gelijkgezinden in Noord en Zuid verbonden, arbeiden voor de grootheid van ons
vaderland. Met een goed geweten kunnen wij terugzien op den verkiezingsstrijd,
overtuigd, ons doel in de toekomst te zullen bereiken.’
- In een correspondentie-artikel uit Berlijn wordt zeker vonnis van het
hooggeregtshof daar ter stede, waarbij iemand, die zijn lidmaatschap van de
Staatskerk had opgezegd, veroordeeld is tot voortdurende betaling der kerkelijke
gemeentelasten, aangevoerd als een bewijs, hoe ver men in Pruissen nog verwijderd
is van ware godsdienstvrijheid. ‘Immers (aldus redeneert de correspondent), kan
men het geene volkomen vrijheid van godsdienst noemen, indien het verlaten van
eene der drie Landskerken (gelijk men de twee groote protestantsche
genootschappen en het katholieke ongetwij-
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feld noemen mag), wel is waar, niet wettig verboden is, doch alleen dan bevrijding
van kerkelijke lasten met zich brengt, wanneer de afgescheidene zich aan eene der
twee andere belijdenissen aansluit, en alzoo schatpligtig wordt aan die nieuwe
gemeente. Er bestaat derhalve nog altijd feitelijk eene geldboete op de afwijking
van officieel-erkende godsdienstige meeningen. Dat deze ongerijmdheid tot nog
toe minder in het oog viel, vloeide voort uit de zeldzaamheid van het uittreden uit
eene gemeente en uit het gering bedrag der kerkelijke lasten. Wij moeten evenwel
erkennen, dat, volgens de nog altijd bestaande wetten, blijkens het zorgvuldig
gemotiveerd vonnis van het hof te Berlijn, geene andere uitspraak mogelijk was. In
de Rijnprovincien, waar het Code Napoléon is ingevoerd, zou de uitspraak welligt
eenigzins anders geluid hebben.’
- Men verneemt uit Munster, dat de Provinciale Landdag aldaar, op voorstel van
graaf Friedrich von Landsberg, met algemeene stemmen besloten heeft, bij de
Regering aantedringen op het oprigten eener roomschkatholieke universiteit. Als
motief wordt o.a. opgegeven, dat de bedoelde inrigting de wenschen van millioenen
katholieke Duitschers zou vervullen, en derhalve, in den waren zin des woords,
nationaal te noemen is. Door de uitbreiding van den pruissischen Staat toch, zijn
niet minder dan vier bisdommen bij dat Koningrijk ingelijfd, en hoewel het aantal
protestantsche onderdanen in gelijke verhouding is toegenomen, mag men, naar
de meening van den westfaalschen Landdag, niet vergeten, dat ook het getal der
niet-katholieke universiteiten met drie vermeerderd is.
- Te Coblenz is een aanvang gemaakt met het instruëren der troepen in het
behandelen van locomotiven, en alles wat verder met de spoorwegdienst in verband
staat. Met de Rijn-spoormaatschappij is eene overeenkomst aangegaan om de
dienst der treinen van Coblenz naar Capelle ter oefening te laten verrigten door
onder-officieren.
- Het overlijden van den grijzen aartsbisschop van Freiburg, den heer von Vicari,
den

die op den 13 dezer, in den ouderdom van 96 jaren, gestorven is, zou, volgens
een correspondent der Kölnische-Zeitung, zekere niet onbelangrijke gevolgen kunnen
hebben. De aartsbisschop van Freiburg staat namelijk aan het hoofd der
Bovenrijnsche kerkelijke provincie, die de bisdommen Rottenburg (in Wurtemberg),
Mainz (in Hessen), en de thans pruissische bisdommen Limburg en Fulda omvat.
De vraag is, of de ijverige strijder, de heer von
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Ketteler, den Freiburger zetel zal bestijgen; hetgeen waarschijnlijk, ook voor Pruissen,
een zaak van beteekenis zou zijn.
- Uit Darmstadt wordt aan het Frankfurter-Journal geschreven: ‘Volgens
mededeeling van goede zijde, is de opheffing van het ministerie van Oorlog eene
besloten zaak. In de plaats daarvan treedt eene militaire intendantuur, onder de
leiding van den majoor Dornseiff. De generaal-majoor von Grollmann, tot heden
voorzitter van het ministerie van Oorlog, is onder dankbetuiging, met den rang van
luitenant-generaal, eervol ontslagen. In het desbetreffend groothertogelijk besluit
wordt als aanleiding tot dezen maatregel aangevoerd, dat nu gevolg kan worden
gegeven aan de met Pruissen gesloten militaire Conventie.’
- In den Noordduitschen Rijksdag hebben belangrijke debatten plaats gehad over
zekere regten, die in het Mecklenburgsche nog altijd door bezitters van
riddergoederen worden uitgeoefend. Daaronder is voornamelijk gewezen op de
moeijelijkheden, welke de eigenaars van zulke gronden aan de huwelijken hunner
onderhoorigheden in den weg plegen te leggen. De graaf von Bassewitz, die den
tegenwoordigen stand van zaken verdedigde, werd deswege hevig aangevallen
door de Afgevaardigden Wiggers, von Diest en Braun. Deze laatste heeren haalden
voorbeelden aan van de noodlottige werking van het tegengaan der huwelijken op
de zedelijkheid, en staafden hunne beweringen met statistieke opgaven van onechte
geboorten.

[22 april 1868
Brief van Multatuli aan Tine]
22 april 1868
Brief van Multatuli aan Tine. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
friesche courantjes: waarschijnlijk heeft Multatuli aan Tine exemplaren van de
Sneeker Courant gestuurd. Zie 11, 13 en 18 april.
Chresos: zie V.W. II, blz. 104.
helden: zie V.W. I, blz. 470.
Keulen 22 April 1868
lieve beste tine, eergister avend ontving ik je brief van 16., die me wat de
hoofdzaak aangaat uit grooten angst verloste, want ik vreesde zoo dat je ziek was.
Je brief van 10 april, waar je over schryft heb ik niet gekregen. Het aantal verloren
brieven wordt hoe langer hoe grooter. Ik doe met angst een brief op de post.

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

778
Overigens is er veel in je brief dat me natuurlyk verdriet doet, omdat ik nu alweer
niet kan helpen, wat je hoog noodig hebben zou. Ik merk het zoo op, dat je geen
woord over Stefanie schryft, zelfs niet eens of ze van haar reis terug is, en daar Edu
nog altyd by je is, weet ik niet wat ik daarvan denken moet. Vroeger schreef je my
dat hy weer by Omboni komen zou, als zy terug gekeerd waren. Is dat veranderd?
Wat my betreft, ik weet niets! Ik wacht. R. was tot het laatste toe zeer lief. (Hy
bedankt je voor je lieven brief) Ik ben zeker dat hy 't goed meent, maar Hasselman
is zoo bang. R is nu naar Parys (naar zyn schoonzoon den ambassadeur) en daarom
zeker hoor ik niets van hem. Ik had hem al geschreven, maar heb nog geen
antwoord. Heb je ontv: 2 friesche courantjes
en 5 afdrukken van Engelsche opinions of the press over M. Havelaar? - Dat stuk
uit den Westminster review is zeer mooi, niet waar? Maar ook in de andere stukken
komen zeer goede passages voor, die de Uitgevers niet op dat kleine blaadje hebben
overgenomen, om 't niet te groot te maken, denk ik. Ik hoor van Nahuijs (den vertaler)
dat er in drie Engelsche tydschriften die in Mei zullen uitkomen beoordeelingen over
M.H. geannonceerd zyn. Ik ben daar nieuwsgierig naar, schoon ik telkens by 't lezen
van zulke dingen, als 't heel mooi is, vraag: wat geeft het? Ook in Holland werd ik
geprezen en toen ik hulp vraagde, was 't uit. Ook maakt het my verdrietig dat er
overal zoo op schryven wordt gedoeld. precies de parabel van Chresos, en die over
de doode helden die niet gekocht werden voor zy een deuntje zongen. Ik ben geen
schryver. Dat willen ze maar niet begrypen. Ze denken maar altyd dat ik iets kan
voortbrengen op commando. Als ik 't deed, zou't zoo ellendig zyn, dat niemand my
meer lezen wou. En nu weer andere bezwaren. Als ik nu zooals in myn drama, myn
gemoed tendeele lucht geef, is dat weer een pretext om my tegen te werken. Dan
zeggen ze: ‘wy wilden dat en dat doen, maar omdat je nu dàt gezegd hebt, doen
we 't niet.’ Daarom zwyg ik zoo dikwyls. Die tot nog toe mislukte poging in den Haag,
heeft me den winter doen voorbygaan zonder voordragten.
Dat ik den Haag verliet, was om niet vast te vriezen. Hier woon ik goedkoop en
daar weet ik niet waar ik heen moet. Mimi kan voor weinig geld wat eten maken, en
ik moet in den Haag meer verteren dan een heel huishouden kosten zou.
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Was je niet zoo ver weg, ja dan zou ik met jou en de kinderen dáár kamers hebben
gehuurd, en dat was voor alles beter geweest, Maar die vervloekte reis naar Italie!
Mimi vertaalt den Havelaar, en leert met behulp van een klein boekje, de
photografie. Allebei gaat waarlyk boven verwachting. Maar ze moet zich om de
onvoldoende middelen erg inspannen. Het Duitsch is moeielyk. Nu heeft ze geen
andere hulp dan dat meisje dat ternauwernood lezen en schryven kan, en niets
heeft dan haar gehoor. Toch gaat ze met grooten yver voort en ik denk dat ze 't
klaar krygt, schoon het later nog eens schoolmeesterig moet nagezien worden. Ze
heeft al ⅛ af.
En de photografie. Haar plan is als ze zich kan uitgeven het te kennen, geld van
haar grootouders of vader te vragen, om te proberen daarvan een bestaan te maken.
Ze heeft een zeer klein gebrekkig instrumentje weten te bekomen en probeert
daarmeê. Het is een zaak die veel attentie vereischt en beter ingredienten dan zy
heeft. Om één ding te noemen, ze heeft op deze kamer geen goed licht. De
hoofdzaak ontbreekt dus. Toch heeft ze al een paar beeldjes weten te maken. Nog
slecht en flaauw, maar 't lykt er toch naar, en als men dan nagaat dat ze niemand
had om haar iets te wyzen, dat ze alles moet halen uit een kleine handleiding, dan
is 't indedaad heel aardig. Ik zend je een proefje. Het is flauw, dat weet ik wel maar
het licht was slecht, en ook mankeerde er een en ander dat zy later verbeteren kan.
Ik had niet gedacht dat ze 't zoover brengen zou en ben nu niet bang, dat ze 't niet
verder zal brengen. Later zal ik je eens een beter proef zenden. Er is by die zaak
veel opteletten, en eigenlyk hoort er wat scheikundige kennis toe. Zoodra Edu en
Non by my zyn, wil ik dat ze 't ook leeren. Non vooral zal 't goed doen omdat ze zoo
netjes is, want dat is een hoofdzaak. Ook hoort er zekere localiteit by die M. hier
niet heeft. 't is komiek zoo als ze alles moet knoeien, en ik bewonder haar geduld.
Om zoo'n vodje voorttebrengen moeten er byna 20 bewerkingen gedaan worden,
allen op zichzelf eenvoudig, maar by elke bewerking kan een fout de boel doen
mislukken of althans slecht doen uitvallen. Dat flauwe van bygaand plaatje schryven
wy nu toe aan slecht licht maar 't kan ook liggen aan iets anders, en dat moet door
herhaalde proeven opgespoord worden. Ik vind het al heel wel dat ze iets heeft
klaargekregen, zoodatje nu tenminste 't kerktorentje kan zien, waarop wy 't gezigt
hebben. Zoodra het
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licht het toelaat, wil zy een uitzigt uit ons achtervenster proberen. Huet gaat
eerstdaags naar Indie. Dat is my een groot verlies. Hy was een soliede steun, al
kon hy dan ook niet regtstreeks helpen met geld.Myn hart bonst me als ik aan 't groot worden der kinderen denk. Hoe je 't klaar
speelt, dat ze tot nog toe leeren en hebben wat ze hebben, weet ik niet. Maar ook
van myzelf is 't een raadsel dat ik er nog ben.
Je begrypt hoe ik peins over wat me te doen staat. Ik moet nu nog eenige dagen
wachten op antw. van Rochussen.
Wil je my die Engelsche couranten terugzenden? Ik heb ze noodig, en ben er al
dikwyls om verlegen geweest. Daar er nu een brief van je verloren is, staat daarin
misschien iets dat ik niet weet, maar anders frappeert het me dat je zoo weinig
schryft over die Engelsche vertaling en de recensies. Begryp eens, ik heb 't eenig
exempl van den M.H. aan jou gezonden! Ik kan geen ander krygen, (ze kosten f10.)
En je schryft er ter nauwernood over. Ik verzeker je dat het frankeren van dat boek
my moeite kostte. Enfin!
Ik ben zeer verdrietig, maar wat baat het! En dat nu ook die brief weer weg is!
adresseer:
Mr EDD, &c
chez Mr Bergrath
Schildergasse
Die man ontvangt myn brieven, sedert er zooveel gestolen worden. Hy is zeer
vertrouwd.
Beste tine, ik wou zoo graag uitkomst! Het gewurm verveelt me zoo. Ik heb weer
iets in myn hoofd - een plan - maar och, ik ben byna moedeloos. Ik dacht zoo zeker
dat ik in den Haag slagen zou. Nu, t kan nog
Ik groet je erg hartelyk, en de lieve kinderen ook.

[24 april 1868
Brief van De Geyter aan d'Ablaing]
24 april 1868
Brief van J. de Geyter aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Dubbel velletje
postpapier, tot het midden van blz. 3 beschreven. (M.M.)
n

Antwerpen, 24 April 1868.
Heer d'Ablaing,
Dank voor de inlichting over Multatuli.
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ie

Het huis Marchand & C alhier zal zich met de exploitatie van Hendrik & Rosa in
België gelasten. Die heeren laten U vriendelijk verzoeken de 350/200 exemplaren,
op hun adres, te willen bezorgen bij een heer van Kesteren, boekhandelaar in uwe
stad, die hun wekelijks eene toezending doet, - gratis, per stoomboot Telegraaf,
over Rotterdam.
De prijs van 1 fr. 50 of 1.25 in den handel schijnt ons voor België te duur. Wij
hebben dien bepaald op 1 frank. Is er op de zaak winst, zoo zal die wezen voor hen;
voor het verlies sta ik in. Zoodat ik eigentlijk uw Schuldenaar ben voor de som van
negentig gulden in uwen laatsten brief bepaald.
Is 't wel, Heer d'Ablaing, wanneer Gij die eerst binnen eene maand laat ontvangen?
Mij zou dat gemakkelijkst vallen.
Mag ik hopen dat Gij U eenige moeite zult getroosten om 't werkje in Holland te
doen lukken?
r

De h . van Westhreene, bestuurder van het tijdschrift Nederland in den Haag, is
mijn vriend. Wilt Gij zoo goed wezen hem een exemplaar te laten geworden? Hij
e

zal niet weigeren er over te spreken. Einde Augustus heeft in den Haag het X taalen letterkundig Congres plaats; vurig verlang ik bij die gelegenheid met U nadere
kennis te maken, en zal met eenige vrienden ook Amsterdam eens komen afkijken.
Wilt Gij zoo goed zijn van mijnentwege een exemplaar H. & R. te laten afgeven
aan den Schrijver van Klaasje Zevenstar, die wel degelijk een groot artist is en...
die over mijne Drie menschen zeer gunstig denkt?
Aan Multatuli zal ik er een zenden in den Haag, zonder meer, op goed valle 't uit.
Ik ben met hem niet gebrouilleerd.
Mijn werkje zal u gewis niet rijk maken, doch mocht het eenige lust opwekken
voor de Drie Menschen, zoo zou ik mij gelukkig achten U gelegenheid te bieden om
op dat werk wat meer te winnen.
Aanvaard, Heer d'Ablaing de hulde myner hooge achting.
J. de Geyter

[24 april 1868
L.A. te Winkel overlijdt]
24 april 1868
Lammert Allard te Winkel, taalkundige en woordenboekredacteur, met wie Multatuli
in augustus 1867 op het congres te Gent had kennisgemaakt, overlijdt in Leiden,
61 jaar oud.
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[25 april 1868
Van den Rijn (XIX)]
25 april 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no. 98.
landbouwer Classen: vgl. Van den Rijn d.d. 1 februari 1868.

Van den Rijn, 22 April.
Men leest in de Mainzer-Zeitung: ‘Het berigt, dat de wintertuin van Z.H. den Hertog,
te Biberich, verkocht zal worden, brengt eene niet geringe opschudding teweeg.
Biberich verliest daardoor een harer schoonste sieraden, en de bevolking langs den
Midden-Rijn eene harer gezochtste uitspanningsplaatsen. Gelijk men weet, bestaat
in zeer wijden omtrek niets, 't welk zich met den aanleg van Biberich tot het
kunstmatig telen van gewassen meten kan, en men begrijpt dus, dat pogingen
worden aangewend om dien wintertuin, zoo mogelijk, voor Wiesbaden te behouden,
welke plaats aan zoo iets, in het belang der badkuren gedurende het ruwe saizoen,
groote behoefte heeft.
- Volgens berigten uit Weimar, zou de Groothertog uit Dresden, waar hij zich,
volgens de voorlaatste tijdingen, bevond, over Koningsberg naar Petersburg
vertrokken zijn, ten einde aldaar zes weken te verblijven. De Groothertogin en
Prinses Marie zullen zijne terugkomst te Heinrichau, in Silezie, afwachten. Dat deze
reis tot verlerlei onderstellingen aanleiding geven zou, was (volgens een
correspondentie-artikel in de Kölnische-Zeitung) te verwachten, dewijl men nu
eenmaal gewoon is, Rusland als den beschermer der kleine duitsche dynastien te
beschouwen. ‘Wat den Groothertog aangaat (aldus gaat de correspondent voort),
het is van algemeene bekendheid, dat hij, ofschoon den nieuwen stand van zaken
niet regtstreeks hinderpalen in den weg leggende, zich niet dan zeer moeijelijk weet
te schikken in de bekrimping der souvereine regten, welke hij gedurende dertien
jaren zijner Regering onder de hoede der Frankforter Bondsvergadering uitoefende.
Ieder weet, dat de zaken geheel anders zouden geloopen zijn, indien had kunnen
worden achtgeslagen op de wenschen des Groothertogs. Hij hield in 1866 zeer
bepaaldelijk de oostenrijksche zijde, en haastte zich, zijn contingent aan Pruissen
te onttrekken, door zijne troepen met den meesten spoed naar Mainz in veiligheid
te zenden. Men verzekert, dat hij voornemens is, zijne zeer onaangename verhouding
tot het Noord-
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duitsch-Verbond te Petersburg ter spraak te brengen, en de hulp van Rusland tegen
verdere bekrimping zijner souvereiniteit interoepen. Misschien ook zou hij eene
vereeniging der thuringsche Staten onder het gezag van Weimar trachten te
bewerken. Men maakt voor het overige aan het weimarsche Hof geen geheim van
zekere vrij hevige anti-pruissische gezindheid, die zich vooral in hartelijke sympathie
voor de tegenstanders van Pruissen, in het bijzonder voor Koning George, te
Hietzing, openbaart. 's Groothertogs kamerheer, graaf von Wedell, is een geboren
Hannoveraan, en een broeder van den vleugel-adjudant des voormaligen Konings
van dat land. Hoe dit zij, en welke ook de bedoelingen met de genoemde reis naar
Petersburg wezen mogen, men kan kwalijk aannemen, dat Rusland, onder de
tegenwoordige omstandigheden, zich zou willen laten gebruiken als beschermer
van de reactionaire rigting in Weimar.’ De Mainzer-Beobachter, bovenstaande
correspondentie overnemende, knoopt daaraan eenige beschouwingen over de
beteekenis, die de nationaal-liberale dagbladen en hunne correspondenten aan het
woord ‘reactionair’ schijnen te hechten. ‘Indien de Groothertog van Weimar (zegt
zij) te Petersburg pogingen aanwendt om Gotha en Meiningen te annexeren, kunnen
wij dit geenszins reactionair noemen, daar hij in dit geval slechts het voorbeeld
volgen zou, dat hem zeer onlangs door de moderne staatkunde gegeven is. Zijn
tegenzin om zelf geannexeerd te worden ligt in den aard der zaak, vooral daar de
tijd nog niet zeer ver is, toen men verwachtte, dat de unificatie van Duitschland uit
Weimar zou uitgaan, en men op het Stamhuis der Groothertogen van dat land het
oog hield gevestigd, als misschien bestemd om het punt van uitgang te worden
eener lange rij van nieuwe duitsche Keizers. Dat nu de Souverein van dat landje
zich moeite geeft om in het klein tot stand te brengen hetgeen hem in het groot
mislukte, komt ons zeer natuurlijk voor, en wij begrijpen niet, hoe de nationaal-liberale
partij aan anderen iets kan verwijten als eene daad van reactionarismus wat door
haar zelve als het non plus ultra van hedendaagsche politiek wordt toegejuicht. Het
is niet alleen in stoffelijke maten en gewigten, dat wij behoefte hebben aan éénheid
en gelijkheid.’
- Men verneemt uit Dusseldorp, dat het vonnis over den moord op de vrouw van
den landbouwer Classen, wegens een gebrek in den vorm, gecasseerd is, en in het
eerstvolgend kwartaal voor de assisen aldaar op nieuw zal worden behandeld.
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- Bij gelegenheid der artillerie-schietoefeningen te Tegel heeft men proeven genomen
met in de fabriek van den heer Krüpp, te Essen, vervaardigde gegoten stalen
kanonnen. Uit één stuk waren reeds 200 schoten gedaan, zonder dat eenige
beschadiging van het kanon was waartenemen. De heer Krüpp had 100,000 th.
gedeponeerd als borgstelling, dat geen der door hem geleverde stukken, zelfs onder
de hevigste proefnemingen, springen zou.

[25 april 1868
Het zwarte boek IV in de Sneeker Courant]
25 april 1868
Redactioneel artikel over de Havelaar-kwestie in de Sneeker Courant, nr. 34.
(Gemeente-archief Sneek; fotokopie M.M.)
Slot van de artikelen d.d. 11, 15 en 18 april.

Het zwarte boek.
Wacht U bovenal zorgvuldig
Ooit aan Neêrlands roem te knagen.
...........
Laat voorts niemand U verdenken
Alsof gij aan 't feit zoudt twijflen,
Dat sints zijn bestaan, ons Neêrland
Een aparten Lieven Heer heeft.
J. VAN LENNEP.

Gij zult niet stelen.
8ste gebod.

IV.
Het is sedert langen tijd reeds eene gewoonte geworden om ieder, die niet
sanctioneert het stelsel van usurpatie en verdrukking waaronder Nederland den
Javaan gebukt doet gaan, maar die daartegen protest aanteekent wáár en zoovéél
hij dat kan; - te bestempelen met de namen van radicalen en sloopers. Voor zoover
de beteekenis van het woord Radicalisme is: ‘breken met bestaande misbruiken,
met verouderde toestanden en onbillijke voorrechten; en voor zoover die leelijke
radicaal, wetende wat hij wil, zonder arriére-pensée vastbesloten en zonder transactie
streeft naar verandering en verbetering in die toestanden en zich dus stelt tegenover
hen die belang hebben bij die bestaande misbruiken, - in zoover zal niemand zich
zeker schamen over den scheldnaam? van radicale slooper, maar deze veeleer
beschouwen als een eeretitel, waarop hij niet minder trotsch
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behoeft te zijn als de geuzen het indertijd op de hunne waren. Ook zij zijn immers
door ons volk later niet erg lastig gevallen over hunne sloopings-manie.
Intusschen blijft het nog altijd de vraag: wie ten slotte de ergste sloopers zijn; zij,
die door hardnekkig vasthouden aan averechtsche en dus op den duur onhoudbare
toestanden het motto: ‘aprés nous le déluge’ in toepassing brengen; - of die anderen,
die van af dit oogenblik wenschen te breken met de bestaande verkeerdheden en
den moed hebben, niet alléén om de vinger op de wonde te leggen, maar ook om
het scalpeermes te zetten in die wond en uit te snijden wat daar kankert; m.a.w. en
in casu: zij die den Javaan voortdurend beschouwen als een melkkoe, die ze
wenschen uit te zuigen tot op zijn hartebloed, - of die anderen, die in hem erkennen
een natuurgenoot, die ook recht heeft op wat levensgeluk en levensgenot en zich
dus ten doel stellen hem billijk en rechtvaardig te behandelen, evenzeer als ze dat
voor zich zelf verlangen.
Het kost zeer veel moeite om een einde te maken aan jaren lange ingekankerde
misbruiken, vooral als de voordeelen daaraan verbonden zoo groot zijn. Er is meer
noodig dan een enkel eenvoudig betoog, om een volk dat gedurende een paar
eeuwen zich mestte met bloedschatten en daarbij insliep, droomende van eigen
gerechtigheid; - wakker te schudden en te doen ontwaken uit zijn zedelijken
doodslaap. De patient moet krachtig aangegrepen en heen en weer geschud worden.
Daar moeten voortdurend en altijd weer op nieuw krachtige hamerslagen vallen op
de binnenkamer van 't gemoed alvorens daar nieuw leven kan ontstaan in gewetens,
die verdoofd schijnen door koude onverschilligheid aan de eene en lage hebzucht
aan den anderen kant. Hij, die zoo'n reuzentaak op zich neemt kan zich á priori
overtuigd houden zich onaangenaam te zien bejegend, zoowel door den
onverschillige, die liever voortdommelt dan ‘zijns broeders hoeder’ te zijn, als door
den hebzuchtige, die ongaarne gestoord wordt in zijn rustig bezit. En van beide
kanten ballen zich de vuisten en het regent beschuldigingen en slijk tegen den
onwelkomen maar welmeenenden rustverstoorder. Of dit edel is? Neen, duizendmaal
neen! Niet de geneesheer, die, wetende waaraan den patient lijdt, evenwel uit
gemakzucht of uit vrees hem eenige pijn te veroorzaken de reddende operatie
uitstelt om hem kalmpjes te laten sterven, verdient onzen dank; - maar hij die het
mes
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in het vleesch zet om de aangetaste deelen te verwijderen en daardoor het leven
van dien patient behoudt.
Een volk, dat onverschillig is voor zijn eer, verdient de verachting van alle natien
en is zijn ondergang nabij, en 't volk dat zijne profeten die zijne eer willen redden,
uitwerpt en steenigt, verdiend geen beter lot.
‘Het Nederlandsche volk is gedemoraliseerd door het batig slot.’ Deze
beschuldiging, die eenmaal weerklonk in 's lands vergaderzaal is door etlijke getuigen
met verschillende variaties gezegd, herhaald en bewezen. Vele stemmen van edele
mannen en warme menschenvrienden hebben getracht Neêrlands eer te redden
door hunne protesten tegen Nederlandsche schelmerij neder te leggen aan de
voeten van zijn volk. 't Is ons onmogelijk ze allen, zelfs bij name, te noemen. Waar
wij evenwel met een enkele eene uitzondering maken daar geschiedt dit hoofdzakelijk
dáárom, omdat we overtuigd zijn, dat weinigen zooveel voor deze zaak hebben
geleden en gestreden, weinigen met zoovéél vuur en aangrijpende zeggingskracht
de zaak van den armen verdrukten Javaan hebben bepleit als hij; terwijl daarbij
niemand misschien, slechter begrepen en meer door zijn volk miskend is geworden
als de genialen schrijver van den Max Havelaar, Eduard Douwes Dekker ‘het edel
slachtoffer van Indisch wanbestuur en Nederlandsch lamlendigheid’ zoo als Dr. van
Vloten hem noemt. ‘De tijd is nog niet rijp om over Multatuli te spreken’ zegt de heer
S.F.W. Roorda van Eysinga, (in de Oct. aflev. van Nieuw en Oud 1866.) ‘Hij is dezen
volke een dwaasheid. En men kan hem geen recht doen zonder deel te krijgen aan
zijne dwaasheid. Welnu ik kies voor mijne dwaasheid den vorm eener profetie.
Over vijftig jaren zal eene Maatschappij van letterkunde eene prijsvraag uitschrijven
over Multatuli, dat raadsel Gods, dat schitterend en vreemdsoortig luchtverschijnsel!
En hij die het eeregoud zal wegdragen, zal als de kern van zijn Max Havelaar, even
als de parel uit de schelp, te voorschijn brengen de gelijkenis van den barmhartigen
Samaritaan. En hij zal in zijne latere geschriften die kloeke beoordeeling vinden van
ons volksgedrag, waarin hij het peil onzer zedelijkheid zal wedervinden...
Dan zal men zeggen: het Christelijk Nederland had de grondwet van het Oude
en Nieuwe verbond vergeten, n.l. gij zult niet stelen en wees barmhartig gelijk uw
Vader in de hemel barmhartig is.

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

787
Daarom werd Multatuli door God als een wraakengel van Java's stranden gezonden
om aan het volk te leeren wat de kerk hun niet leeren kon. Maar hij ondervond de
waarheid van het toen reeds gangbare spreekwoord: het hart van het Nederlandsche
volk is de koffie. Het litérarisch delettantisme juichte hem toe, maar het gemoed
bleef onbekeerd. Dan zal men ook verhalen dat de grootste letterkundige (van
Lennep.) beslag op den Max Havelaar legde opdat het geen volksboek zou worden,
en dat het publiek hem liet begaan. Maar dan zijn wij dood; en het gelach der
studenten zal ons dan niet meer ergeren.’
Nederlanders! zoo spreekt een uwer leeraren over den schrijver van den Max
Havelaar, over den man, dien gij hebt miskend en verguisd, over den man die den
moed had U in staat van beschuldiging te stellen en U daardoor gelegenheid aanbood
om Uwe eer te herstellen of hem als lasteraar te brandmerken. Dit laatste is gebleken
onmogelijk te zijn. Eene verwisseling van de rollen was wél mogelijk. Hij werd de
belasterde en gij den lasteraar. Zijne verpletterende beschuldiging: ‘daar ligt een
roofstaat aan Zee tusschen Oost-Friesland en de Schelde’ hebt ge beantwoord met
hem een slecht mensch te noemen; zijn naïf vertrouwen op uwe hulp en
medewerking, waar het gold: herstel voor vertrapt menschenrecht van een geheel
volk, is echt kleingeestig en geniepig beantwoord geworden met een onnoodig en
onbeschaamd wroeten in het privaat- en huiselijk leven van den beschuldiger,
precies of diens beweerde verdorvenheid een vrijbrief kon zijn voor Nederlandsche
schelmerij. Was dat edel, dankbaar vooral? Heeft ons volk zooveel groote mannen
te over, dat het zoo nu en dan wel eens een het land kan uitsteenigen?... Het
nageslacht zal billijker over hem oordeelen.
Naast den zooeven genoemden martelaar voor zijne overtuiging en voor de zaak
die hij voorstaat, verdient vooral ook genoemd te worden Dr. W. Bosch, een man
die jaren in de binnenlanden van Java verkeerd heeft en dus ruimschoots in de
gelegenheid geweest is, ‘om al het onrecht en de voortdurende kwelling op te
merken, waaronder de Javaan onder een voorgewend vaderlijk bestuur gebukt
gaat.’ Ook hij was getroffen door zoovéél ellende en zoovéél lijden. Ook hij was
verontwaardigd over zoovéél onrecht en zoovéél gruwelen. En ook zijne leus is 't
geworden: ‘ik zal daaraan een einde maken!’ En hij heeft eveneens tot Nederland
gesproken en zijn stem heeft
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weerklank gevonden in de harten van sommigen, die, gevoelig voor onrecht en
opgewekt door vroegere aansporingen, zich bij hem aansloten, om een einde te
helpen maken aan Neêrlands oneer. Daaruit is geboren geworden de Maatschappij
tot Nut van den Javaan, eene maatschappij, die zich ten doel stelt om langs wettigen
en zedelijken weg een einde te maken aan de gruwelen, die in naam van het
Nederlandsche volk aan de overzijde van den oceaan geschieden. Ieder, onverschillig
welke zijne politieke of godsdienstige richting zij, - mits hij in zijn borst voelt kloppen
een hart vol afschuw voor onrecht, maar warm van menschenliefde, - kan zich als
lid bij deze vereeniging aansluiten. Zij moet worden eene nationale vereeniging;
eene nationale zaak. Zij moet worden een kracht, die afbreekt, ja! waar iets valt af
te breken, die niet vreest het hanteeren van schop en houweel: - maar eene die
opbouwt ook, eene die op tijd ook den troffel kan ter hand nemen. Om hiertoe te
geraken is vereeniging noodig. Wat aan enkelen onmogelijk is, wordt voor velen
eene lichte taak. Welnu, het verzamelingspunt is gevonden, er is dus slechts
aaneensluiting noodig om macht te krijgen.
Wij hopen niet dat een onzer lezers zal vragen waarom we vier uitgebreide artikels
wijdden aan het bespreken en releveren van zooveel bekende toestanden en
waarheden; want die vraag zou ons van een onzer idealen berooven, die we nog
altijd met de werkelijkheid bestaanbaar gelooven, nl.: dat ons volk, wanneer het
algemeen bekend is met den ongelukkigen toestand van den Javaan, ook tevens
doordrongen zal zijn van de overtuiging dat daarin hoe eerder hoe beter verbetering
moet komen en daartoe wil medewerken ook. Ons beroep op menschlijkheid en
recht steunt nog altijd eenigzins op de loyaliteit van ons volk. Als die hoop ijdel bleek
te zijn; als elk beroep op rechtvaardigheid en menschelijkheid, op liefde, eer en
godsdienst, even vruchteloos bleek als eene herinnering aan ons eigen grootsch
verleden, aan ons heden en onze toekomst; als dat álles moest wijken voor de
eeredienst van den tot nu toe gevierden grooten Mogol: ‘het batig slot’, een dienst
die elke andere edele aandoening deed afstuiten op de met goud ompantserde
harten,... dan... o! dan hebben we slechts één wensch, maar een innigen, hartelijken,
radicalen, een niet Vaderlandschen - als ge 't zóó noemen wilt, - maar toch een
menschelijken wensch en wel deze: dat de klewangwettende krijgszangen van
Multatuli, neergeslingerd in de harten dier
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verdrukten, weerklank mogen vinden en dat ze, ingelicht van en geinspireerd door
het voorbeeld van Neêrlands worstelstrijd tegen zijne verdrukkers, hunne spieren
mogen verstaald vinden tot een strijd, die zeker geen tachtig jaren behoefde te
duren om hen te verlossen van een ondragelijk juk.
Wie weet of dan nog niet eenmaal langs de Javaansche stranden, in zuiver
Maleisch vertaald, de juichtoon zou weêrklinken, die Helmers - zeker in een oogenblik
van ironie! - hun reeds voor een paar eeuwen in den mond gaf:
‘Juicht! Juicht! verdrukten! heft, verheft blijmoedig 't hoofd.
Daar is geen blanke meer, die U uw schatten rooft!
Gij zult in 't amberbosch niet meer voor meesters wroeten,
En brengen 't eelste uws lands geknield aan zijne voeten!
Gij plant geen peperboom meer voor dat trotsch geslacht,
Dat met uw bloed zich mest en met uw tranen lacht’ enz.

Intusschen, dat zou het laatste zijn en niemand dan wij kan vuriger verlangen, dat
het niet tot dit uiterste moge komen.
Nederland zelf heeft het in de macht.
Men exploiteere Oost-Indie niet langer als bloote bezitting, uitsluitend ten voordeele
van de schatkist, de ambtenaren der regeering of de pachters der
gouvernement-cultures. Men bescherme den inlander, niet alleen in naam, maar in
o

o

de daad, 1 . tegen de inlandsche hoofden en regenten: 2 . tegen berooving,
verdrukking, kwelling en hoogmoedige, ongeoorloofde achteruitstelling door de
Europesche bevolking. Men zuige hem niet uit door bovenmatige belastingen maar
betale den arbeid van den Javaan. De Nederlandsche staat zorge verder voor
vooruitgang van den stoffelijken, verstandelijken en zedelijken vooruitgang van den
inlander, in het bijzonder door goed onderwijs, enz.
Daar valt veel te verbeteren, maar het veld is het bearbeiden overwaardig. Zullen
die verbeteringen evenwel tot stand komen dan moeten er geene Excellentiës van
Koloniën zijn die de moed? hebben te verklaren ‘dat het haar leed was dat de
*
rottingslagen in Indië zijn afgeschaft’ . Met rottingslagen komen we er niet. Dat zijn
Mecklenburger argumenten. Neen! daar zijn mannen noodig, die begrijpen wát ze
willen; die vastberaden voortgaan op den weg van hervorming

*

Zitting der Tweede Kamer van Donderdag 21 November 1867, zegge 1867.
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en verbetering; mannen die de belangen van den Javaan met die van het moederland
verbindende, het voortdurend bestaan waarborgen van die schoone bezitting, dat
prachtig rijk van Insulinde, zoo te recht een parel aan de kroon van Nederland
geheeten.
Dán, Nederlanders! zal Uwe rekening misschien éénmaal kunnen sluiten, of
althans op de somberste bladzijden van het zwarte boek zullen de stralen der liefde
een licht tooveren, dat wel niet zal kunnen uitwisschen wat op die breede rollen
eenmaal staat néergeschreven, maar toch veel zal kunnen bedekken van het register
van Neêrlands werkelijke schuld.

[28 april 1868
Begroting van Buitenlandse Zaken verworpen]
28 april 1868
De begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt door de Tweede
Kamer met 37 tegen 35 stemmen verworpen. Het kabinet biedt de Koning op 29
april zijn ontslag aan.

[29 april 1868
Van den Rijn (XX)]
29 april 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
101.

Van den Rijn, 26 April.
Naar men verneemt, heeft het bestuur der Israëlietische gemeente te Berlijn zich
tot den Koning gewend, met het verzoek, dat Z.M. op de meest krachtige wijze zijne
invloed zal doen gelden op den Souverein van Roumanie, ‘een lid van den
doorluchtigen pruissischen Koningsstam’, tot het afweren der bij de thans in dat
land in behandeling genomen wet bedreigde gevaren voor de Israëlieten. ‘Wij
smeeken Uwe Majesteit (aldus wordt in het bedoelde stuk gezegd), al het mogelijke
te verrigten om het tot stand komen dezer onmenschelijke wet te beletten, en een
einde te doen maken aan den verdelgingsoorlog, die daar ginds tegen onze
geloofsgenooten gevoerd wordt.’ - Op bevel des Konings, heeft graaf Bismarck
daarop het volgende geantwoord: ‘Reeds terstond na het ontvangen der mededeeling
aangaande de wet, waarover gij in uw verzoekschrift spreekt, heb ik, langs
telegrafischen weg, daaromtrent nadere ophelderingen uit Bucharest doen komen.
Van volkomen vertrouwenswaardige zijde is mij de verzekering geworden, dat
bedoeld wets-ontwerp zeer tegen den wil van Prins Karel is ter tafel

Multatuli, Volledige werken. Deel 12. Brieven en dokumenten uit de jaren 1867-1868

791
gebragt; dat het hoogst waarschijnlijk niet zal worden aangenomen, en eindelijk,
indien dit onverhoopt toch het geval wezen mogt, dat de Souverein van Roumanie
niet gezind is, die wet te bekrachtigen. Hoewel alzoo te dezen opzigte voor de
toekomst uwer geloofsgenooten geen grond van vrees voorhanden is, heeft niettemin
de koninklijke Regering, gelijk bij vorige gelegenheden mede geschied is, ook thans,
naar aanleiding van de ten aanzien der Joden-vervolgingen in Moldavie verspreide
geruchten, zich gewend tot het ministerie te Bucharest, en daarop de verzekering
ontvangen, dat alom maatregelen genomen zijn om het verontrusten van Israëlieten
te keer te gaan.’
- Men schrijft uit Baden: ‘De dusgenaamde Bovenrijnsche kerkelijke provincie,
welker hoofdstad Freiburg was, heeft haar ontstaan te danken aan den vrede van
Weenen, en aan de verhoudingen van het gewezen Duitsch-Verbond. Dewijl nu èn
de Weener tractaten èn het Duitsch-Verbond als vernietigd kunnen beschouwd
worden, zal eene nieuwe regeling dier zaak eerlang noodzakelijk worden. Pruissen
heeft de bisdommen Limburg en Fulda bij zich ingelijfd, en wil niet, dat een zijner
bisdommen onder eenen buitenlandschen aartsbisschop zal staan; het gevolg
daarvan zal waarschijnlijk wezen, dat Limburg en Fulda onder het kerkelijk bestuur
van Keulen gebragt zullen worden. Voor de alsdan aan Freiburg blijvende
Katholieken, die, met Mainz en Rottenburg, slechts 1,650,000 zielen zullen bedragen,
is geen aartsbisschop noodig; waaruit schijnt te volgen dat Freiburg onder eenen
bisschop zal komen te staan, die dan misschien regtstreeks onder de curie van
Rome zal sorteren. Om den tegenwoordigen toestand te handhaven, zou eerst het
Freiburger domkapittel volledig moeten zijn; hetgeen thans op ver na niet het geval
is. Dat de wijbisschop Kübel tot aartsbisschop zou verheven worden, is niet te
onderstellen, evenmin als de Mainzer bisschop von Ketteler; beide keuzen zouden
door de (badensche) Regering gewraakt worden. Het zou zeer moeijelijk zijn, in ons
land een geschikt persoon voor de opengevallen betrekking aantewijzen, en dit
versterkt de meening, dat eene reorganisatie der kerkelijke indeeling zal plaats
hebben. Mogt dit evenwel niet geschieden, dan kan men er zeker van zijn, dat
Pruissen een grooten invloed op de benoeming zal uitoefenen.’
- De Londensche correspondent der Kölnische-Zeitung behandelt op
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ironische wijze een artikel van de Globe, waarin over het onevenredig sterk toenemen
der staande legers gesproken wordt. ‘Dit zijn wij geheel met dat blad eens (aldus
drukt de berigtgever zich uit), maar het zou te wenschen zijn, dat het zich eerst een
weinig beter met den toestand van het buitenland bekend maakte, voordat het de
binnenlandsche toestanden daarvan bespreekt. Wij leeren van de Globe, dat het
pruissische militaire stelsel, hetwelk reeds de oude provincien zoo zwaar drukte,
ook op de nieuw geannexeerde landen is toegepast, en zich zelfs over de verbonden
Staten verspreid heeft. Verder beweert dat blad, dat het Koningrijk Saksen, bij eene
bevolking van twee millioen zielen, en met slechts twaalf millioen thaler
staatsinkomen, een leger van 70,000 man op de been moet houden. Hessen, Nassau
en de Rijnlanden zijn even zwaar belast. De Globe schijnt dus te meenen, dat Keulen
eerst in 1866 geannexeerd geworden is.’
- Men verneemt uit Ruhrort, dat aldaar eene vergadering heeft plaats gehad van
ijzermijn-bezitters, waarin besloten is, eene petitie aan het Tol-parlement te rigten,
met verzoek om de inkomende regten op ijzer niet te verminderen. Volgens de
eenstemmige meening der leden van die vergadering, zou zoodanige vermindering
noodlottig werken, dewijl een groot aantal thans nuttig werkzaam zijnde burgers
daardoor tot den bedelstaf zouden gebragt worden.
- In een correspondentie-artikel van de Kölnische-Zeitung wordt beweerd, dat de
alom verspreide geruchten over zekere tractaten, waarbij de Thuringsche kleine
Staten onder het beheer van Pruissen zouden gebragt worden, op de wijze, zoo als
dit met Waldeck heeft plaats gehad, van allen grond onbloot zijn. ‘De reis naar
Petersburg van den Groothertog van Weimar laat zich (zegt die correspondent)
ligtelijk verklaren, door haar in verband te brengen met zeker gewenscht huwelijk
met eene russische Grootvorstin. In het Altenburgsche heerscht eene vijandige
gezindheid jegens Pruissen. Te Meiningen is de jonge Hertog nog te zeer ingenomen
met zijne souvereine magt, welker schaduwzijde hij nog niet genoeg heeft leeren
kennen, dan dat hij afstand zou willen doen van de regering; en te Koburg-Gotha,
eindelijk, waar de Hertog misschien genegen zou zijn, zich te onttrekken aan de
bezwaren van zijnen toestand, staat het regt van opvolging van Prins Alfred van
Engeland elke verandering in den weg. Eene accessie, als de Pyrmontsche zou
dus alleen op de twee Schwartzburger Vorstendommen kunnen worden toe-
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gepast, en heeft, al ware het om de onbeduidendheid alleen, weinig kans van slagen,
daar Pruissen waarschijnlijk, om den wille dier twee kleine landen, den schijn niet
op zou willen laden van de overige Thuringsche Staten slechts uit onvermogen
ongedeerd te laten.’
- De heer Trabert, te Kassel, die, wegens het verspreiden van oproerige
den

vlugschriften, zich sedert den 12
gesteld.

Maart in hechtenis bevond, is op vrije voeten
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Biografische aantekeningen
Bosscha, Prof. dr. Johannes -: geb. Harderwijk 18 maart 1797, overl.
's-Gravenhage 9 december 1874. Historicus en staatsman. Hij publiceerde in
1866 een bemoedigingsbrochure ‘Pruisen en Nederland’, die door Multatuli
beantwoord werd. - (III, IV en XI)
Dedem, Willem Karel baron van -: geb. huize Vosbergen, onder Heerde, 6 juli
1839, overl. Calcutta 2 april 1895. Studeerde te Leiden en aan de Koninklijke
Akademie te Delft, waarna hij in 1861 tot ambtenaar eerste klasse bij de
burgerlijke dienst in Ned.-Indië werd benoemd. Was vervolgens advocaat en
procureur te Semarang en keerde in 1873 naar Nederland terug. In 1875 werd
hij burgemeester van Hoorn en vijf jaar later lid van de Prov. Staten van
N.-Holland en lid der Tweede Kamer, waarna hij zich in 1891 tot minister van
Koloniën benoemd zag. Voorzitter van het Indisch Genootschap in de jaren
1881-1886. Na zijn aftreden als minister vertrok hij naar Brits-Indië, waarvan
hij niet meer terugkeerde.
Enschedé, Mr. Johannes -: geb. Haarlem 7 maart 1785, overl. ald. 8 oktober
1866. Studeerde te Leiden in de rechten en promoveerde in 1805, waarna hij,
reeds op twintigjarige leeftijd, met de directie van de firma, de Opregte
Haarlemsche Courant, belast werd. Vanaf 1828 tot 1865 was hij hoofdredacteur
van dit blad. Tussen 1814 en 1850 conservatief lid van de Tweede Kamer,
terwijl hij daarnaast verschillende rechterlijke functies bekleedde.
Flemmich, Heinrich Ludwig -: geb. Antwerpen 1 mei 1823, overl.
Freiburg-im-Breisgau 26 september 1890. Zoon van een Duitse vader en een
Hollandse moeder. Als toneelspeler verbleef hij enkele jaren in Weimar en
omstreken, maar te Antwerpen teruggekeerd, besloot hij boekhandelaar te
worden, welk vak gaandeweg eveneens alle aantrekkelijkheid voor hem verloor.
Zijn belangstelling ging uit naar letteren en kunst; door Duitse vertalingen van
werk van Hollandse en Vlaamse bellettristen verwierf hij een zekere bekendheid.
Als ‘Auf Natal’ vertaalde hij een gedicht uit ‘Max Havelaar’, dat in zijn ‘Sang
und Klang’ het licht zag.
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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 en XI)
Hasselman, Johannes Jerphaas -: geb. Nederhemert 21 oktober 1815, overl.
Tiel 27 maart 1895. Nederlands politicus. Voorganger van Douwes Dekker in
het Bantamse, die eveneens een bezwarend bestuursrapport had ingediend.
Resident van Djokjakarta in 1851. Minister van Koloniën in 1867-1868. Lid van
de Tweede Kamer van 1869 tot 1871. Daarna, in de jaren 1874-1880, lid van
de Raad van State. - (I en III)
Heemskerk Azn., Jan -: geb. Amsterdam 30 juli 1818, overl. 's-Gravenhage 9
oktober 1897. Nederlands staatsman, herhaaldelijk minister en voorzitter van
de ministerraad. - (III en V)
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. Bij van Helden verschenen
Multatuli's brochure over Pruisen en Nederland (1868) en de eerste afleveringen
van de derde bundel Ideen (1870). - (XI)
Lenaerts, Henricus -: geb. Antwerpen 20 november 1842, overl. ald. 14
november 1870. Van 1862 tot 1869 leraar aan de Middelbare School in zijn
geboortestad, uit welke functie hij, om gezondheidsredenen, ontslag nam.
Schreef gedichten en een roman, maar leverde ook politieke bijdragen aan
diverse dag- en weekbladen. In 1866 werd hij secretaris en het jaar daarop
voorzitter van de door Julius de Geyter gestichte ‘Liberale Vlaamsche Bond’
en redacteur van de weekbladen ‘De Vooruitgang’ en ‘Recht door Zee’, organen
van deze bond. Hij was een der actiefste flaminganten van zijn tijd.
Nahuijs, Jhr. Alphonse Johan Bernard Horstmar -: geb. Alkmaar 6 juli 1840,
overl. 's Gravenhage 20 juni 1890, vertaler van ‘Max Havelaar’ in het Engels
(1868). Hij was telegraafambtenaar in Engeland en een van Multatuli's trouwste
aanhangers. In zijn vertaling komen de door Van Lennep verminkte plaatsnamen
en data in volledige vorm voor, wat in de Nederlandse tekst eerst bij de vierde
druk (1875) het geval was.
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Ris, Klaas -: geb. Westzaan 7 april 1821, overl. Amsterdam 11 febr. 1902.
Doopsgezind. Houtzaagmolenaarsknecht bij Van Gelder in Amsterdam. Deed
als zelfbewust arbeider van zich spreken door in eigen beheer uitgegeven
brochures over uiteenlopende onderwerpen, met gevatte titels en in zeer
persoonlijke spelling (een grote collectie in Gem.-Archief Amsterdam). Speelde
in de jaren zestig een rol in de strijd om de oprichting van arbeidersverenigingen
en bleef lang aktief in de socialistische beweging. Hij was enige tijd lid van ‘De
Dageraad’; waarschijnlijk leerde Multatuli hem kennen tijdens zijn lezingen voor
deze vereniging. In Idee 451 publiceerde Multatuli het huishoudboekje van het
gezin Ris; hetzelfde budget komt voor in Ris' ‘Een woord aan alle weldenkende
in Nederland’ (ca. 1865). Behalve de in Idee 451 genoemde brochure: ‘Is
Neêrlands moed jenever moed? dan vivat de jenever!’, zijn van belang: ‘Een
woord over voor en tegen arbeiders vereenigingen’ (1866; Ris zocht de
oplossing van het vraagstuk in loonsverhoging, waarvoor hij toen nog rekende
op onderling overleg van de patroons); ‘Wat leert de Nederduitsche Hervormde
Gemeente te Amsterdam en Wat doet die Kerkeraad?’ en ‘Open brief aan de
werklieden van den Heer van Vlissingen over het afschaffen der kermis’ (1867;
Ris toonde zich een voorstander van kermisviering).
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. Van 1864 tot 1869 was hij invloedrijk
conservatief kamerlid. - (II, III, V, VIII, IX, X en XI).
Rolin-Jaequemyns, Gustave -: geb. Gent 31 januari 1835, overl. Brussel 8
januari 1902. Belgisch rechtsgeleerde en staatsman. In 1878 werd hij lid van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers en minister van Binnenlandse Zaken.
Na in 1884 te zijn afgetreden, vertrok hij vier jaar later naar Egypte als advocaat
bij de Internationale Rechtbank, doch trad weldra in dienst van den koning van
Siam, als wiens eerste minister hij (tot 1901) het bestuur en de rechtspraak
organiseerde’. Als een der bekwaamste juristen van de 19de eeuw, werd hem
door de universiteiten van Edinburgh en Oxford een eredoctoraat verleend.
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Rooses, Max. -: geb. Antwerpen 10 februari 1839, overl. ald. 15 juli 1914.
Vlaams criticus en kunsthistoricus. Was 1867 secretaris van het Nederlands
Letterkundig congres in Gent. Werd 1876 conservator van het Plantin-Museum
in zijn geboortestad. In 1905 richtte hij, samen met Paul Frédéricq, het gematigd
liberale tijdschrift ‘De Vlaamsche Gids’ op. Zijn talrijke kunsthistorische werken
gaven hem internationale bekendheid.
Schadd, Karel Hermanus -: geb. Vlaardingen 16 februari 1841, overl.
's-Gravenhage 25 november 1913. Was sedert 1863 boekhandelaar en uitgever
te Amsterdam. Bij hem verscheen in 1871 de derde druk van ‘Max Havelaar’.
Smit, Fop Janszoon -: geb. Alblasserdam 11 oktober 1777, overl.
Nieuw-Lekkerland 25 augustus 1866. Leerde het vak van de scheepsbouw
van zijn vader, met wie hij zich omstr. 1800 associeerde, waarna hij in 1824
een vennootschap met zijn broer Jan aanging. Vier jaar later, nadat dit
compagnieschap ontbonden was, beheerde hij wederom de werf, die hij sedert
1805 in eigendom bezat. Bouwde o.a. een aantal boten voor de Nederlandse
Stoomboot-Maatschappij te Feijenoord.
Vos. Dr. Amand de -: geb. Eksaarde bij Lokeren 9 september 1840, overl. Gent
4 november 1906. Militair arts in laatstgenoemde plaats. Schreef o.a. de
autobiografische roman: ‘Een Vlaamsche Jongen’ (1879; 1881-82).
Vreede, George Willem -: geb. Tilburg 14 april 1809, overl. Utrecht 29 juni
1880. Studeerde geschiedenis en staatsrecht aan de universiteiten van Gent
en Leuven en promoveerde in 1831 te Leiden, om zich vervolgens als advocaat
in Den Haag te vestigen. Werd in 1841 tot hoogleraar in het staatsrecht en het
volkenrecht aan de rijksuniversiteit te Utrecht benoemd. Als voorstander van
het koninklijk gezag, kon hij zich met de grondwetsherziening van 1848 niet
verenigen. Schreef o.a. een vijfdelige ‘Inleiding tot eene geschiedenis der
Nederlandsche diplomatie’ (1850-1865).
Vries, Matthias de -: geb. Haarlem 9 november 1820, overl. Leiden 9 augustus
1892. Nederlands taalkundige en met L.A. te Winkel samensteller van het
‘Woordenboek der Nederlandse Taal’. - (V)
Vuylsteke, Julius -: geb. Gent 10 november 1836, overl. ald. 16 januari 1903.
Boekhandelaar. Vlaams dichter en letterkundige. Vriend van Multatuli. - (III)
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Waal, Engelbertus de -: geb. 's-Gravenhage 27 november 1821, overl. ald. 1
juli 1905. Huwde te Tjandjoer op 21 oktober 1847 met M.A.T. van der Hucht,
een achternicht van Tine. Hij was achtereenvolgens klerk, kommies,
hoofdkommies en sinds 1848 referendaris ter Algemene Secretarie. In
1853-1855 wnd. Algemeen Secretaris, voor welke diensten hem de bijzondere
tevredenheid van de G.-G. werd betuigd. Directeur der middelen en domeinen
in juni 1856. Vertrok in 1858 met een tweejarig verlof naar Nederland. Van
1868 tot 1870 minister van Koloniën. - (I, V en IX)
Winkel, Lammert Allard te -: geb. Arnhem 13 september 1809, overl. Leiden
24 april 1868. Nederlands taalkundige en met M. de Vries samensteller van
het ‘Woordenboek der Nederlandse Taal’. - (V)
Wintgens, Mr. Willem -: geb. 's-Gravenhage 8 januari 1818, overl. ald. 12 januari
1895. Nederlands politicus. Sedert 1848 conservatief lid van de Tweede Kamer.
In begin 1868, gedurende enkele maanden, minister van Justitie. - (II, III en X)
Zuylen van Nijevelt, Julius Philips Jacob Adriaan graaf van -: geb. Luxemburg
19 aug. 1819, overl. Den Haag 1 juli 1894, studeerde Rechten in Utrecht en
trad daarna in diplomatieke dienst; was 1860-1865 gezant in Constantinopel,
daarna ruim een jaar minister van Buitenlandse Zaken, vervolgens kamerlid
en opnieuw gezant, nu te Berlijn. In nauw overleg met Willem III vormde hij
samen met P. Mijer in juni 1866 een kabinet, dat echter op weerstand stuitte
bij de Kamer. In sept. '66 beantwoorde hij een parlementaire nederlaag inzake
de kwestie-Mijer met kamerontbinding, in het laatst van '67 een nederlaag
inzake de Luxemburgse kwestie op dezelfde manier. Het definitieve einde van
dit laatste der zg. ‘Koninklijke kabinetten’ kwam op 28 april 1868, toen i.v.m.
de Luxemburgse kwestie de Tweede Kamer de begroting voor Buitenlandse
Zaken verwierp.
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