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Voorbericht
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Het is bijzonder verheugend dat dit dertiende deel van Multatuli's Volledige Werken
kon worden samengesteld, althans afgewerkt, onder beter omstandigheden en met
gunstiger vooruitzichten dan bij de delen XI en XII het geval is geweest. Toen mijn
optimistische schatting van éen deel per twee jaar de uitgever met het oog op ons
beider leeftijd te riskant leek, drong hij er met klem op aan, dat ik zou omzien naar
voortdurende en deskundige assistentie. Zo'n plan, hoe aantrekkelijk ook, heeft maar
twee bezwaren: het geld en de man. Om het eerste bezwaar te ondervangen werd een
beroep gedaan op de Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk
Onderzoek, en het bestuur daarvan bleek op de meest welwillende wijze bereid ons
voorstel te honoreren. Het was tot mijn grote verrassing bovendien mogelijk een
jonge Neerlandicus te vinden die de moeilijke weg in bibliotheken en archieven al
uit enige ervaring kende en die voor de halve werktijd beschikbaar zou zijn. Zo is
het dan gelukt beide bezwaren uit de weg te ruimen, en Drs. B.P.M. Dongelmans,
als biblioloog verbonden aan de V.U., aan te stellen om de Multatuli-editie
overeenkomstig de gevolgde principes te helpen voortzetten en zo mogelijk voltooien.
Bovendien heeft Z.W.O. mij mevrouw Alma van Donk als typiste ter beschikking
gesteld voor het overtikken van de zeer talrijke fotokopieën. Na een half jaar ervaring
durf ik zeggen dat de samenwerking uitstekend verloopt: dank zij hun hulp is niet
enkel de eindfase van dit deel enige maanden verkort, maar bovendien de inhoud op
onderdelen vermeerderd en verbeterd. Ofschoon niemand kan voorzien welke
moeilijkheden ons bij de komende delen nog te wachten staan, ga ik ervan uit dat ze
niet onoplosbaar zullen zijn.
In de nu ontstane situatie zal het uiteraard minder vaak nodig zijn een beroep te
doen op de vriendschappelijke medewerking van degenen die daartoe jaar na jaar
bereid zijn geweest. Toch is het niet enkel uit traditie dat hun namen in de Colofon
gehandhaafd zijn gebleven: bij
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een langdurig karwei als dit is hun grote belangstelling en hun morele steun een vorm
van medewerking die ik niet graag zou missen. Bovendien blijf ik voor de biografische
aantekeningen, als van ouds, rekenen op de deskundigheid van mijn oude vriend
Henri A. Ett.
Het is mij een behoefte, opnieuw mijn grote erkentelijkheid te betuigen aan directie
en personeel van de vele bibliotheken en archieven voor de hulpvaardigheid waarmee
ze ons hebben ontvangen en bijgestaan. Ik reken er stellig op, dat ook de heer
Dongelmans, die uiteraard voortaan deze contacten grotendeels van mij overneemt,
met dezelfde welwillendheid zal worden geholpen. Deze erkentelijkheid geldt
evenzeer de redacties van plaatselijke kranten die vaak nog de beschikking blijken
te hebben over jaargangen van meer dan een eeuw geleden: en al zijn het maar
advertenties en berichtjes die daarin schuil gaan, ze verschaffen details die juist
vanwege hun exactheid nooit onbelangrijk zijn.
Het grote aantal van de vaak omvangrijke bijdragen Van den Rijn heeft veroorzaakt
dat dit dertiende deel beperkt moest blijven tot de twintig maanden van 1 mei 1868
tot 31 december 1869. Maar vooral ten aanzien van het laatstgenoemde jaar lijkt me
dit eerder winst dan nadeel: er is over die periode van de ‘ménage à trois’ in de loop
der jaren zonder verantwoorde, controleerbare gegevens, vaak dermate kritisch om
niet te zeggen laatdunkend geoordeeld, dat een zo uitvoerig en nauwkeurig mogelijke
dokumentatie een absolute voorwaarde is geworden niet slechts om de gewenste
correcties aan te brengen, maar vooral om de feitelijke verhoudingen en gebeurtenissen
te leren kennen en de hoofdpersonen in deze tragedie objectief te beoordelen. Zelfs
de term tragedie immers is enkel verantwoord op grond van het nu bijeengebrachte
en geordende materiaal.
Garmt Stuiveling
Hilversum, 2 maart 1980
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Nota
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Bij verwijzing naar de uitgaven waaraan enige tekst moest worden ontleend, is gebruik
gemaakt van de volgende korte aanduidingen:
Brieven IX: Brieven van Multatuli. Bydragen tot de kennis van zyn leven.
Gerangschikt en toegelicht door Mevr. Douwes Dekker, Geb. Hamminck Schepel.
Te Wiesbaden. - Amsterdam W. Versluys, 1895.
Brieven WB IX: Multatuli. Brieven. Bydragen tot de Kennis van zyn Leven
gerangschikt en toegelicht door M. Douwes Dekker-Hamminck Schepel. Tweede,
herziene Uitgaaf. Negende deel. 1912. Uitgegeven door de Maatschappij voor goede
en goedkoope Lectuur. Amsterdam. (= Wereldbibliotheek).
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.
Deel 3 omvat de periode van 26 maart 1864 tot en met 2 september 1868. Vooral
in de franse teksten zitten veel fouten; maar liever word ik van slordigheid verdacht,
dan verplicht telkens sic te drukken. 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.
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Edu: aanduiding van Multatuli's zoon, geboren 1854.
Nonni: aanduiding van Multatuli's dochter, geboren 1857.
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.
A.M.V.C.: Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen.
I.I.S.G.: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam.
K.B.: Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage.
L.M.: Nederlands 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 er gebruik is gemaakt van een authentieke
tekst, wordt er geen enkele eerdere publikatie vermeld.
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Het lijkt gewenst nog iets op te merken inzake Multatuli's rubriek Van den Rijn in
de Opregte Haarlemsche Courant. Sinds 10 juli 1866 toen Busken Huet het eerste
artikel plaatste, tot eind april 1868 toen hij zijn ondergeschikte redactionele functie
opgaf om naar Java te vertrekken, waren er 142 bijdragen verschenen. Hoe groot dit
aantal ook mag zijn - en hoe karig de betaling - het is wel zeker dat Multatuli er nog
enkele meer heeft geschreven die óf niet zijn aangekomen óf niet geplaatst. Maar
hoe vaak zich dit heeft voorgedaan, valt niet te controleren.
Er is trouwens nog een ander probleem. Het Multatuli-Museum bezit een band
met daarin de Opregte Haarlemsche Couranten voorzover ze de rubriek Van den
Rijn bevatten. De reeks loopt van 10 juli 1866 tot en met 25 juni 1869, een grensdatum
die samenhangt met het feit dat de krant kort daarna z'n formaat heeft vergroot. Bij
controle op de volledigheid bleek niet enkel dat de collectie in de Stadsbibliotheek
te Haarlem en die in de K.B. te 's-Gravenhage een paar publikaties méer telden, maar
ook dat er blijkbaar verschillende edities zijn geweest, soms met enkel een gewijzigde
opmaak, soms met verschuiving van de bijdrage naar de volgende dag of zelfs met
splitsing over twee dagen. Op grond van deze constatering is bij het kopje boven
elke bijdrage nu vermeld aan welk exemplaar de tekst is ontleend.
Ernstiger is de vraag naar Multatuli's werkwijze bij het ontstaan van deze teksten.
Er is een enkele uitlating van hem bekend dat Mimi eens het werk voor hem had
waargenomen, maar dat hij toch zelf de zaak had overgeschreven om in Haarlem
geen argwaan te wekken door een afwijkend handschrift. Maar of zo'n situatie zich
vaker heeft voorgedaan, en wanneer dan, is onbekend. Zo lang Multatuli in Koblenz
woonde, of in Keulen, moet het niet al te moeilijk zijn geweest inzage te krijgen van
plaatselijke of meer algemene duitse kranten met nieuws. Maar van de twintig
maanden tussen 1 mei 1868 en 31 december 1869 heeft hij er tenminste zeventien
in Den Haag doorgebracht. En hoe hij in staat is geweest zich dáar behoorlijk op de
hoogte te stellen van de duitse verhoudingen, blijft duister.
De allerernstigste vraag betreft wel de tekstgetrouwheid van wat er werd afgedrukt.
Van de werkwijze op de redactie van de Opregte Haarlemsche Courant is te weinig
bekend om te zeggen aan welke behandelingen de kopij werd onderworpen eer ze
ter zetterij ging.
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Dat er sommige inzendingen zijn gesplitst, laat zich uit de feiten bewijzen. Maar of
er niet ook wel eens is gesnoeid, gewijzigd - om welke reden dan ook - en misschien
zelfs aangevuld met passend nieuws uit een andere bron, is een open vraag. In het
Museum Enschedé te Haarlem is geen bladzij kopij van Multatuli terug gevonden,
en ook geen enkele brief. Het is denkbaar, dat men na 1 mei 1868, toen de heer
Charbon de taak van Huet overnam, op een ándere wijze te werk is gegaan dan
daarvoor; maar iedere aanleiding tot zo'n veronderstelling ontbreekt, en elk gegeven
dat tot nader inzicht zou kunnen leiden eveneens. Het enige wat wij bezitten, zijn de
anoniem gepubliceerde teksten; tot hoeveel voorbehoud men dienaangaande
gerechtigd of verplicht is, kan door niemand worden uitgemaakt.
G.S.
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Het verdere jaar 1868
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Twee data zijn beslissend geweest voor het bestaan van Nederland als constitutionele
monarchie: 26 november 1867 en 28 april 1868. Op beide dagen bracht een
meerderheid van de Tweede Kamer haar afkeuring van het regeringsbeleid tot uiting
door de begroting van Buitenlandse Zaken te verwerpen. De eerste keer antwoordde
het kabinet met Kamerontbinding en nieuwe verkiezingen, de tweede keer met z'n
eigen ontslag.
Diezelfde data zijn beslissend geweest voor Multatuli's wensdroom van een groot
politiek leiderschap. Al is de correspondentie met de conservatieve oud-minister en
oud-G.-G. Rochussen op diens wens grotendeels verbrand, in de openhartige brieven
aan Busken Huet en de althans ten dele bewaard gebleven brieven aan Tine liggen
Multatuli's plannen en verwachtingen onbetwijfelbaar vast. Maar na de definitieve
schipbreuk in april 1868 onttrekt zijn gemoedsgesteldheid zich lange tijd aan elke
waarneming. De correspondentie met Huet was uiteraard geëindigd door diens vertrek
uit Holland op 8 mei. In welke bewoordingen Tine te lezen heeft gekregen dat de
hooggespannen illusies van weerzien in welstand nu op niets waren uitgelopen, is
een open vraag. Wat er aan brievenmateriaal moet zijn geweest, ook aan en van
Mimi, is blijkbaar vernietigd. Week na week bestaat er slechts de in Keulen met
verdubbelde ijver hervatte nuchtere reeks Van den Rijn, gelukkig af en toe opgefleurd
door een vleug ironische kritiek op naam van de Mainzer Beobachter.
Uit een brief van medio juli blijkt dat Multatuli weer in Den Haag is, maar sinds
wanneer en met welk doel? Van het door Thorbecke gevormde liberale kabinet met
De Waal als minister van Koloniën had hij niets te verwachten, maar misschien
rekende hij op een spoedige crisis. Hij had een ontmoeting met Van Vloten, kennelijk
zonder rancune. Beiden namen eind augustus deel aan het Tiende Taal- en
Letterkundig Congres in Den Haag, waar hij ook De Geyter weerzag en andere
vrienden van het jaar daarvóor in Gent. Van Lennep ont-
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brak er, voorgoed; Multatuli zal hem met gemengde gevoelens hebben herdacht. Aan
zijn zwager, baron Van Heeckeren van Walien, die in dezelfde dagen overleed, dacht
hij maar met éen gevoel terug. Al was het ontworpen koningsdrama in enkele
fragmenten blijven steken, het oude plan om daarmee in het openbaar op te treden
leek nog altijd uitvoerbaar. Zijn eerste poging, eind maart in Utrecht, had overtuigend
aangetoond dat hij niet alleen als redenaar maar ook als voordrager in staat was een
publiek te boeien. Hij wist dat J.J. Cremer met voordrachten uit eigen werk volle
zalen en rijke recettes trok. Maar zou hetzelfde middenstandspubliek dat de zoetekoek
van de Betuwse en Overbetuwse novellen slikte als godenspijs, bereid zijn ook tijd
en geld over te hebben voor de explosieve verhandelingen van een sociaal
geëmancipeerde koningin en de spitse parodie op een ijdele en plichtvergeten koning?
Op de koning...
De kans waar Multatuli naar uitzag, vond hij in Friesland. Een giftig polemiekje
gaf hem aanleiding in de Sneeker Courant een korte bijdrage te publiceren, en daarna
een fragment uit Vorstenschool. Er waren in Sneek enige vrijmetselaars die zijn werk
bewonderden, zijn denkbeelden ondersteunden en zijn armoede beschamend vonden.
In oktober werd er een comité gevormd, begin november reisde hij naar het Noorden;
het was nog maar kort per trein bereikbaar. Multatuli sprak in Sneek, in Groningen
en in Winschoten; alle drie keren droeg hij voor uit Vorstenschool. In Sneek was de
ontvangst verkwikkend hartelijk, in Winschoten treurig. Terug in Holland, hield hij
op 20 november voor Vrije Studie in Delft een principiële en polemische rede.
De maand december voltooide wat er in oktober was voorbereid. Het werd een
vermoeiende tournee, tien voordrachtsavonden in Friesland: Joure, Bolsward,
Heerenveen, Sneek, Leeuwarden, Drachten, Gorredijk, Arum, Franeker en Harlingen,
met daartussenin nog een rede in de stad Groningen. Op de weinige open dagen
logeerde hij in het gastvrije huis van de wijnhandelaar Houwink te Sneek. Hoe veel
deze elf avonden hem hebben opgebracht, is niet nauwkeurig na te gaan. De
toegangsprijs bedroeg meestal f 1. - voor heren, f 0.50 voor dames, d.w.z. eenzelfde
bedrag als op de avonden van Cremer. Maar hoe groot het aantal bezoekers was, is
onbekend - behalve in Leeuwarden: een kranteverslag spreekt van 140. Het is ook
onbekend hoe hoog de kosten waren van reis en verblijf. Toch is het zeker dat
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Multatuli op deze tournee in Friesland betrekkelijk veel geld heeft verdiend, vooral
in vergelijking met de f 25. - per maand die de Opregte Haarlemmer hem betaalde
voor een stuk of acht bijdragen samen. Hij zond Tine enig geld, hij kon in Amsterdam
enkele oude schulden afbetalen evenals de hotelschuld in Den Haag, en voelde zich
niet enkel geroerd maar gesterkt door de ondervonden friese hartelijkheid.
Intussen ging de voortdurende scheiding van Tine en van de kinderen hem steeds
zwaarder wegen. Hij verdroeg het niet dat de hoop op hereniging die hij hun met
zoveel stelligheid een jaar tevoren had gegeven, voorgoed verijdeld zou zijn. Hij
maakte een nieuw plan, in de vaste overtuiging bij het verwezenlijken ervan te kunnen
rekenen op Sneek. Het hoofdkwartier voor een grote nationale beweging lag dáar.
G.S.
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Brieven en dokumenten
[2 mei 1868
Van den Rijn (XXI)]
2 mei 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
104. (M.M.)

Van den Rijn, 29 April.
Men schrijft uit Wiesbaden: ‘De keuze van eenen nieuwen burgemeester voor onze
stad achten wij voor geheel Nassau van groote beteekenis. Het is niet te loochenen,
dat de vroeger bestaande gunstige stemming voor Pruissen hier en daar heeft plaats
gemaakt voor zekeren wrevel. De oud-nassausche partij wint weder veld, en het
verdient opmerking, dat de meeste ambtenaren tot die partij schijnen te behooren.
De kern der burgerij zal hoogstwaarschijnlijk hare stem op den heer Karel Scholz,
thans lid van den gemeenteraad, uitbrengen, doch van de andere zijde wordt gewerkt
voor een oud-nassausch ambtenaar, die aan onze gemeente geheel en al vreemd is.
In de moeijelijkste dagen heeft de heer Scholz met beleid en oordeel de belangen van
Wiesbaden behartigd, en vooral in 1866, toen het bestuur eigenlijk volkomen op den
gemeenteraad was overgegaan. Sedert dien tijd heeft de heer Scholz zich van
verschillende opdragten, vooral door het doen van voorstellen te Berlijn, met beleid
en ijver gekweten, waardoor hij zich trouwens vijanden kan gemaakt hebben onder
hen, die particuliere belangen hooger stellen dan gemeente- of staatsbelang. De keuze
van dien heer zou alzoo een bewijs zijn, dat men hier nog niet in het vijandelijk,
particularistisch kamp is overgeloopen, en dat men den man weet op prijs te stellen,
die getoond heeft, met vaste hand ons uit de oude onhoudbare toestanden eene betere
toekomst tegemoet te willen voeren. De heer Scholz is voor het overige een bekwaam
jurist en administrateur, en tevens niet onbekend als schrijver over
staathuishoudkundige onderwerpen.’
- Uit Homburg wordt geschreven, dat het verbod om op zon- en
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feestdagen aldaar te spelen ten gevolge heeft, dat al de spelers zich op die dagen naar
Nauheim begeven, en wel in zulk een groot getal, dat alsdan geene rijtuigen meer te
verkrijgen zijn. ‘Men hoopt (aldus schrijft de Hessische-Morgenzeitung), dat de
Regering aan den noordduitschen Bondsdag een wets-ontwerp zal voorleggen, waarbij
het spel op zon- en feestdagen over het geheele gebied van het Noordduitsch-Verbond
verboden wordt. Nauheim behoorde tot Keurhessen, doch werd na de inlijving ter
afronding aan Darmstadt afgestaan, waarvoor zoo vele hessische onderdanen op
Pruissen zijn overgegaan, als de overgedragen landstreek inwoners telde. Het is door
deze ruiling, dat Nauheim bewaard bleef voor de gevolgen van het amendement des
Afgevaardigden Hennig.’
- Naar aanleiding eener onlangs in de Kölnische-Zeitung medegedeelde
correspondentie uit Weimar, volgens welke de reis des Groothertogs naar Petersburg
in verband zou staan met aantewenden pogingen om Ruslands bescherming over de
Thuringsche kleine Staten interoepen, behelst thans genoemd blad eenen brief, uit
dezelfde plaats geschreven, die aldus luidt: ‘De brief, welken gij als uit Weimar
geschreven onlangs in uwe kolommen opnaamt, heeft hier algemeene verbazing
teweeggebragt. Het oordeel, dat daarin over onzen Groothertog en zijne omgeving
geveld wordt, is inderdaad ver van de waarheid verwijderd, al moge het dan ook in
den aard der zaak liggen, dat hij de gebeurtenissen van 1866 gaarne eenen anderen
loop had zien nemen. Dat hij evenwel vijandelijk gezind wezen zou omtrent den
tegenwoordigen toestand, - dat hij naar Petersburg zou gaan om daartegen te agiteren,
is eene onjuistheid, welke de scherpste teregtwijzing verdient. In de eerste plaats
ontbreekt elke aanleiding tot zulk eenen stap, daar de positie van het Groothertogdom,
zoowel door de verdragen als door de onlangs gesloten militaire conventie, zoo
duidelijk omschreven is, dat aan eene inbreuk op de souvereiniteits-regten niet te
denken valt, zonder te gelijker tijd aantenemen, dat Pruissen de gesloten tractaten
verbreken zou; iets, hetgeen toch niet te onderstellen is. Ieder zal erkennen, dat dit
niet in de gewoonte ligt van het Berlijnsche Kabinet. Doch bovendien, onze
Groothertog is te goed duitschgezind, en ook de Regering deelt te volkomen in die
stemming, dan dat het in iemand zou opkomen, in de russische hoofdstad kuiperijen
aantevangen, welke het algemeene duitsche vaderland in gevaar brengen zouden.
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Men kan er op rekenen, dat de Groothertog vast besloten is, de bestaande
overeenkomsten te handhaven, en al ware dit niet zoo, de Regering zou hem op eenen
tegenovergestelden weg niet volgen. Uw correspondent weet waarschijnlijk niet, dat,
om alleen één voorbeeld te noemen, de invloed van den heer von Watzdorff
ruimschoots voldoende is om het gewigt, hetwelk de hannoverschgezinde familie
von Wedell in de schaal legt, volkomen te neutraliseren.’ - De Kölnische-Zeitung
houdt, in weêrwil van bovenstaande teregtwijzing, de door haren vorigen
correspondent geuite meening voor de juiste. ‘Wij waren op tegenwerpingen te dezer
zake voorbereid (zegt dat blad), doch blijven de juistheid der beweringen van onzen
eersten correspondent staande houden, en roepen met Pilatus uit: ‘Wat geschreven
staat, staat geschreven.’ - Hoogst waarschijnlijk zal ook de dupliek van den eersten
correspondent niet uitblijven, en men verwacht, dat uit dezen strijd licht zal
voortkomen, hetwelk in staat stellen zal, een juist oordeel te vellen over de stemming
van een gedeelte der zuidduitsche Staten. - De Mainzer-Beobachter zegt te hopen,
dat daardoor tevens een en ander aan den dag moge komen van de wenschen der
bevolking. ‘Wij willen gaarne gelooven (zegt dat blad), dat de Watzdorffen
pruissischgezind en de von Wedells vervuld zijn van hannoversche sympathien; dat
de Groothertog heen en weder wordt geslingerd tusschen “onaangenaam moeten”
en “onmogelijk wenschen”, - doch wij wilden gaarne weten, wat de Thuringers zelven
begeeren. Het komt ons voor, dat de ingezetenen ook eene stem zouden behooren
uittebrengen.’
- Men spreekt er van, dat de heer von Rothschild, te Frankfort, door aankoop
eigenaar worden zou van den fraaijen wintertuin te Biberich. De gewezen Hertog
zou gezind zijn, ook andere eigendommen van de hand te zetten, ten einde zoo min
mogelijk in aanraking te komen met de pruissische administratie.
- Volgens eene dezer dagen openbaar gemaakte statistiek waren onder de 99,716
jongelieden, die in 1866 in het pruissische leger werden ingelijfd, slecht 3800, welke
geen schoolonderrigt hadden genoten. De provincie Posen leverde daartoe de meest
ongunstige, de provincie Saksen de meest gunstige verhouding. Na Saksen heeft
men, in tegenoverstelling van de provincien Pruissen en Silezien, waar de verhouding
vrij ongunstig was, de verblijdendste resultaten in de Rijnprovincien Hessen, Nassau
en Frankfort waargenomen.
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[6 mei 1868
Van den Rijn (XXII)]
6 mei 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
107. (M.M.)
Daar spreekt ge: Du sprichst ein grosses Wort gelassen aus; bekend citaat uit
Goethe's Iphigenie.

Van den Rijn, 2 Mei.
De Kölnische-Zeitung neemt bijna volledig een artikel over uit het Journal des Débats,
waarin dat blad het betoog levert, dat Frankrijk de vredelievende gezindheid van
Pruissen (o.a. blijkbaar uit het verleenen van verlof op groote schaal aan een aantal
militairen) door het nemen van eenen gelijken maatregel behoort te beantwoorden,
en voegt daarbij de volgende opmerking: ‘Het komt ons niet ongepast voor, de
beschouwingen van de Débats als het ware aantevullen met het bekende feit, dat
voortdurend in al de landen van Europa eene oorlogspartij bestaan heeft, en (zoo
lang de permanente legers niet afgeschaft zijn) bestaan zal; eene partij, die nimmer
openlijk zegt: “wij willen oorlog!” doch steeds op den nabuur wijst, wiens van top
tot teen gewapende twistzucht tot oorlog dwingt. Het algemeen belang van Europa
vordert, dat deze verderfelijke rigting voor goed vernietigd worde. Dat zij in
Duitschland niet heerscht, bewijzen de zoo ruimschoots verleende verloven, en wij
beweren, dat zij ook in Frankrijk slechts een klein getal aanhangers telt.’
- Men verzekert, dat, op het den leden van het Tol-parlement ten Hove aangeboden
feestmaal, de te Offenbach wonende fabrikant Kügler, toen de Koning hem eene
vleijende opmerking maakte over de bloeijende industrie zijner vaderstad, daarop
zou geantwoord hebben, dat Offenbach (Hessen-Darmstadt) behoefte had aan inlijving
in het Noordduitsch-Verbond; waarop Z.M. had geantwoord met de woorden des
dichters: ‘Daar spreekt ge op lossen toon een wigtig woord.’
- Uit Berlijn wordt geschreven, dat maatregelen genomen zijn om de banknoten
van de Koninklijke Landsbank te Wiesbaden te doen inwisselen, tegen 4 thaler de 7
gulden. De verwisseling zal plaats hebben bij al de kassen van het voormalige
Hertogdom Nassau en te Frankfort.
- De Allgemeine-Zeitung deelde onlangs een berigt mede, volgens hetwelk men
te Parijs het plan koesterde om een nieuw staatkundig
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geschilpunt optewerpen, en wel betreffende het bezetten van de stad Mainz door
pruissische troepen. - De Kölnische-Zeitung, die vroeger deze tijding onvermeld liet,
wijl zij, gelijk zij thans verklaart, niet gelooven kon, dat de fransche Regering zich
op zulk eene ongepaste wijze mengen zou in de aangelegenheden van
Hessen-Darmstadt, behelst nu het berigt, dat de bedoelde tijding in een Weener blad
tegengesproken is, en dat daarbij te gelijker tijd eenige andere geruchten voor onjuist
worden verklaard, welke men aan beursspeculanten behoort toeteschrijven.
- Naar aanleiding van het plan om te Dusseldorp eene vaste brug over den Rijn te
leggen, zijn de eigenaren van Rijn-vaartuigen opgeroepen om zich bij het daartoe
ingestelde comité te vervoegen, ten einde te worden gehoord over de
schadeloosstelling, welke hun zou toekomen voor het veranderen hunner masten.
Men maakt daaruit op, dat de geprojecteerde brug lager wezen zal dan die te Coblenz
en te Keulen.
- Volgens berigten uit Berlijn, is de zitting van het Tol-parlement op den 1sten dezer
vrij onstuimig geweest. Het onderwerp was eene discussie over de wijze, waarop de
verkiezingen in het Wurtembergsche hadden plaats gevonden, en daaraan namen
o.a. de Afgevaardigden Braun, Bethusy-Huc, Metz en Lasker deel, die door de
wurtembergsche heeren von Varnbühler en von Mittnacht werden beantwoord. De
beschuldiging liep over ongeoorloofden invloed der Regering om de
anti-pruissischgezinde partij te doen zegevieren. De waarschijnlijke oorzaak der
scherpte, welke deze debatten kenmerkte, ligt hierin, dat de twee genoemde
wurtembergsche leden tevens in hun land minister zijn, en dus in zekeren zin
persoonlijk werden aangevallen. Tallooze malen werden de redevoeringen door luide
blijken van toejuiching of afkeuring afgebroken; waartoe herhaaldelijk eenige min
zachte uitdrukkingen aanleiding gaven. De heer Braun las verscheidene (volgens
hem met medeweten en zelfs onder de bescherming der wurtembergsche Regering
uitgegeven) stukken voor, waarin het land, in welks hoofdstad de vergadering zetelde,
zeer hevig werd aangevallen. In sommige dier stukken heette het: ‘dat men in
Wurtemberg, hoe zeer anders uitmuntende in weldadigheid, niet wenschte bijtedragen
tot leniging van den nood in Oost-Pruissen, omdat de Berlijnsche Regering daartoe
gevoegelijk de oorlogs-contributie gebruiken kon, welke men het arme Wur-
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temberg, tot loon voor zijne getrouwheid aan het Duitsch-Verbond, had afgeperst;
dat het als een Goddelijk strafgerigt was te beschouwen, dat dezelfde Staat, die
onlangs acht millioen uit het Zwabenland had gestolen, thans dat land moest
overstroomen met bedelbrieven; dat de Wurtembergers het regt hadden, de opgebragte
belasting anders besteed te zien dan tot het afrigten hunner kinderen tot krijgsknechten
der Hohenzollers.’ ‘Wat genieten wij van Pruissen (aldus stond voorts in de door
den heer Braun voorgelezen couranten-artikelen), wat anders bekomen wij uit Berlijn,
dan Malz-extract, borstsiroop, borstbonbons, eau de Lob en andere haarsterkende,
haargroei-bevorderende en de haren te berge doende rijzen middelen?... Zwendelarij,
zwendelarij, alles zwendelarij! Het wachtwoord der pruissische Regering is:
soldaatje-spelen, belasting betalen en zwijgen!’ Na over deze en dergelijke
uitdrukkingen in het breede te hebben uitgeweid, verzekerde de Afgevaardigde Braun,
dat hij die zaken geenszins ter tafel had gebragt om tweespalt tusschen de zuid- en
noordduitsche leden des Parlements te doen ontstaan. De heeren von Mittnacht en
von Varnbühler wezen de tegen de wurtembergsche Regering ingebragte klagten
terug, voornamelijk op grond, dat de pers in Wurtemberg, ‘wel eenigzins anders dan
in sommige andere Staten’, vrij was, en dat aldus de Regering niet verantwoordelijk
kon geacht worden voor artikelen van dagbladen of vlugschriften. De heer von
Varnbühler maakte nog de opmerking, dat hij, zitting nemende in het duitsche
Tol-parlement, gemeend had, zich te zullen moeten bezighouden met vraagstukken
van staathuishoudkundigen aard, en niet verdacht was op aanvallen als die, waarvan
de rede des Afgevaardigden Braun overvloeide. Hij betuigde voorts, zoowel voor
zich als voor de Regering van zijn land, dat Wurtemberg opregt gezind was, de
gesloten verdragen natekomen. De heer Lasker sprak in den geest van den heer Braun,
en verklaarde onder anderen, dat de zuidduitsche heeren, die meenden, dat in Pruissen
het stelsel van zwijgen (Maul halten) van kracht was, in deze vergadering de volledige,
ja overvloedige, bewijzen van het tegendeel konden waarnemen.
- Men heeft dezer dagen den dader ontdekt van eenen in 1865 te Elberfeld in het
post-bureau gepleegden diefstal. Reeds terstond had men verdenking tegen den thans
gearresteerden persoon, doch eene nasporing ten zijnen huize bleef zonder vrucht.
Thans is men beter
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geslaagd, en een gedeelte van het gestolene is teruggevonden. Het geregt was op het
spoor gebragt door de dochter van den beschuldigde, die meende, zich daardoor
wegens eene van hare ouders ondergane verongelijking te moeten wreken.

[8 mei 1868
Busken Huet vertrekt uit Nederland]
8 mei 1868
Cd. Busken Huet vertrekt met zijn gezin uit Nederland om per landmail, dus via
Marseille en Egypte, naar Java te gaan. Vgl. De volledige briefwisseling van E.J.
Potgieter en Cd. Busken Huet; Groningen 1972; blz. 427.

[9 mei 1868
Van den Rijn (XXIII)]
9 mei 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
110. (M.M.)
Koning George: de sinds 1866 in ballingschap levende laatste vorst van het
koninkrijk Hannover.

Van den Rijn, 7 Mei.
De Kölnische-Zeitung behelst eene correspondentie uit Parijs, betreffende het
zoogenaamde hannoversche legioen, hetwelk na uit Nederland en uit Zwitserland
verdreven te zijn, zich gedurende den laatsten tijd in Frankrijk ophoudt. In dat
schrijven komt o.a. het volgende voor: ‘Dezer dagen deelde het Journal de Paris een
berigt uit Reims mede, volgens hetwelk de pruissische gezant, graaf von der Goltz,
onwaardige middelen zou aanwenden om de hannoversche, hunnen Koning en hunnen
eed getrouw gebleven soldaten tot afval van hunnen pligt te bewegen. Het Journal
de Paris, of liever de hier aanwezige hannoversche agenten, die hunne vijandelijke
gezindheid jegens Pruissen op allerlei wijzen botvieren, duiden het den ambassadeur
zeer euvel, dat hij zich in aanraking heeft gesteld met een fransch handelshuis, in
stede van de bemiddeling der fransche Regering interoepen, en dit zou, volgens hen,
eene, den gezant eener groote natie vernederende handelwijze zijn. Waarlijk, men
moet bezield zijn met den diepsten wrok om uit de brieven van den heer von der
Goltz zooveel alsem te verzamelen, als door de aanhangers van Koning George
geschiedt, en vooral, indien men bedenkt, dat bedoeld schrijven slechts een antwoord
was op de herhaalde verzoeken om hulp, die aan het pruissische gezantschap te Parijs
gerigt waren geworden. De zoo gewraakte brief aan den heer Liding de Soubiron,
lid der firma Heidsieck & Co. te Reims, luidt voor het overige
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als volgt: ‘In verband met mijn schrijven van gisteren, haast ik mij, u medetedeelen,
dat, volgens eene uit Berlijn erlangde magtiging, al de refractaire Hannoveranen
(daaronder niet begrepen zij, die na de annexatie zijn gedeserteerd) vrij en zonder
eenige vrees voor vervolging in hun geboorteland kunnen terugkomen. Daartoe wordt
zelfs geen bepaalde termijn gesteld. Ik heb van de Berlijnsche Regering den last
bekomen, allen, die zich vrijwillig ter terugkomst naar Hannover aanmelden, het
noodige reisgeld uittebetalen, en zelfs hen, die zich eerst naar Parijs wenschten te
begeven, met het doel om zich bij de ambassade omtrent hunnen toestand te
vergewissen, in dit voornemen te hulp te komen. Daar ik niet persoonlijk in aanraking
met deze lieden sta, en gaarne het opzien wenschte te vermijden, hetwelk het zenden
van eenen gemagtigde naar Reims zou teweegbrengen, doe ik een beroep op de
welwillendheid, waarvan gij in deze zaak reeds zoo vele blijken gaaft, om u te vragen,
of gij genegen zoudt zijn, den lieden, die zich, hetzij tot regtstreekschen terugkeer
naar Hannover, hetzij om zich naar Parijs te begeven, bij u aanmelden, voorloopig
het noodige reis- en zakgeld uittebetalen, en mij de daarvan te vorderen kwitantien
te doen geworden? Indien gij u met deze taak zoudt willen belasten, verzoek ik u,
mij telkenmale daarvan, onder opgaaf van den naam, van de geboorteplaats en van
den ouderdom des betrokkenen, berigt te zenden.’
‘De inhoud van dezen brief (aldus gaat de correspondent der Kölnische-Zeitung
voort) werpt een helder, doch bedroevend licht op de boosaardigheid, waarmede van
zekere zijde de bemoeijingen des graven von der Goltz zijn uitgelegd. Ieder begrijpt,
hoe ongegrond de beschuldiging is, dat men die hannoversche krijgslieden tot
trouwbreuk zou hebben willen verleiden, daar zij toch reeds sedert meer dan een jaar
door Koning George van hunnen eed ontheven zijn. Het is bovendien volstrekt
onwaar, dat de pruissische gezant in deze zaak de fransche Regering zou zijn
voorbijgegeaan; hij heeft integendeel, op vertrouwelijke wijze, terstond aan het
Kabinet der Tuilerien mededeeling gedaan van de met den heer Liding aangeknoopte
onderhandelingen. Eene geheel andere, en voorzeker beter gestaafde beschuldiging
meenen wij tegen de agenten van het hannoversche Hof te moeten inbrengen, deze
namelijk, dat men, volkomen bekend met den deerniswaardigen toestand, waarin die
arme lieden in het buitenland verkeeren, toch steeds met aanwerven voortgaat. Het
is
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ons bekend, dat nog zeer onlangs veertig thalers handgeld aan een Hannoveraan zijn
uitbetaald, om hem tot verzet tegen zijne burgerlijke en militaire pligten te bewegen,
en hem daarna in den vreemde aan zijn lot overtelaten. Wat deze ongelukkigen te
wachten staat, indien zij zich door een verkeerd begrepen gevoel van vaderlandsliefde
laten verlokken, blijkt uit een paar brieven, aan het pruissische gezantschap te Parijs
gerigt, die hunnen toestand schetsen.’ De meergenoemde correspondent deelt bedoelde
brieven mede, en betoogt daaruit, dat niet van pruissische zijde pogingen tot afval
zijn in het werk gesteld, doch dat integendeel de in Frankrijk omzwervende
Hannoveranen zich met de bede om hulp tot Pruissen hebben gewend. Tot dit laatste
schijnt zeer veel te hebben bijgedragen het gerucht, dat al de aanhangers van Koning
George als het ware verkocht zouden worden aan de fransche Regering, die hen naar
Algerie zou zenden. De heer Liding de Soubiron, te Reims, is een geboren Hamburger,
en het is zijne hoedanigheid als Duitscher, die hem met de hannoversche vlugtelingen
in aanraking heeft gebragt.

[10 mei 1868
Max Havelaar in het Frans]
Omstreeks 10 mei 1868
Te Parijs verschijnt het eerste gedeelte van de door A.J. Nieuwenhuis verzorgde
franse vertaling van de Max Havelaar. De tekst is gedrukt van hetzelfde zetsel als
de publikatie in de Revue moderne d.d. 1 november 1867 en 1 januari 1868, maar
in ietwat gewijzigde opmaak en uiteraard met een nieuwe paginering. Krachtens het
in Frankrijk bestaande ‘depôt legal’ werd er in de tweede week van mei 1868 een
exemplaar ingeleverd bij de Bibliothèque Nationale te Parijs; het is daar geboekt in
het Registre du depôt vol. II, Departement Seine et Oise, fol. 244r onder no. 401.
(Fotokopie M.M.) Noch de naam van de auteur, noch de naam van de vertaler is
vermeld; er staat enkel:
401 Max Havelaar.

[12 mei 1868
Van den Rijn (XXIV)]
12 mei 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
112. (M.M.)

Van den Rijn, 10 Mei.
In de te Weenen verschijnende Neue-Freie-Presse komt een artikel voor, waarin het
Tol-parlement de uitdrukking wordt genoemd van
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een bedorven toestand. ‘De duitsche beweging (aldus laat dat blad zich uit) bood van
den beginne af aan, een walgelijk voorbeeld, hoe een krachtig volk zich liet regeren
door de jonkerpartij, welke het nationale gevoel der massa misbruikte, om een
gewenscht einde te maken aan het conflict over de juiste opvatting der Grondwet.
En thans wil de zoogenaamde nationaal-liberale partij, die hare leden heeft moeten
aanwerven onder de Gothasche overloopers van 1848 en onder lieden, die ambten
en titels bejagen, zich den schijn geven, eenen staatsman als Bismarck voor hare
denkbeelden gewonnen te hebben, terwijl zij toch eigenlijk hem slechts als
onderdanige dienares ter zijde staat, om, zoodra zijne luim het hem ingeeft, daarvoor
met een vriendelijk woord, - of, naar bevind van zaken, met een schop, - te worden
beloond. Men kan er zeker van zijn, dat de graaf von Bismarck die heeren slechts
gebruikt “om het vuile werk te doen”, en dat hij even weinig sympathie gevoelt voor
de wijsheid, die hem eerst begon aantehangen na het succes van Köninggrätz, als
vrees voor den overmoed der conservativen, die zich onmisbaar waanden.’ De
Kölnische-Zeitung is over deze beschouwing ten hoogste verontwaardigd, en beweert,
dat dit artikel met oppervlakkigheid, ja zelfs met verregaande onwetendheid
geschreven is. Zonder in verdere beoordeeling te treden van de wijze, waarop de
Freie-Presse de waarde en de verhouding der nationaal-liberalen kenschetst, trekt
zij partij voor de roeping en het gezag van het Tol-parlement, 't welk, volgens haar,
eene vergadering vormt, welker leden volkomen tegen de gevolgen der vrijheid van
spreken gewaarborgd zijn, en welke eene behoorlijke wetgevende magt binnen de
grenzen harer bevoegdheid uitoefent. Deze twee punten waren namelijk door de
Freie-Presse ontkend.

[12 mei 1868
Brief van d'Ablaing aan Mej. Schepel]
12 mei 1868
Brief van R.C. d'Ablaing van Giessenburg aan Mejuffrouw A. Schepel, Neu-Wattum
bei Wolfenbüttel, Braunschweig. (Kopieboek 3, blz. 113-114. M.M.)
Ik heb uw briefje voor Mejufr. S. Abrahams gezonden aan den Heer D. Koning, met
verzoek het aan HED. te Batavia, op te zenden. Voor zoo ver ik, temidden van de
vele tegenstrijdige geruchten heb kunnen te weten komen, bevindt Mev. Dekker met
haar twee kin-
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deren zich nog altijd te Milaan, terwijl E.D. Dekker met der woon te Keulen gevestigd
blijft.
Mijne relatie met de Familie D. is mij kostbaar geweest, doch sedert een paar jaar
door haar afgebroken, en naar ik thans hoop - voor altijd, is het mij tot mijn spijt niet
mogelijk u nadere zekere berichten te doen toekomen. De on dits die met betrekking
tot D. hier circuleren, wens ik liever niet te herhalen, en ik wil hopen dat zij totaal
uit de lucht gegrepen zijn. D zal echter veel moeten doen wil hij nog iets van zijn
vroegere populariteit herwinnen.
Ik heb de eer mij na beleefde groete te noemen UE
RCd'A.vG.

[Bijlage
Aantekening van d'Ablaing]
Bijlage
Aantekening van R.C. d'Ablaing van Giessenburg betreffende Multatuli. Afgeknipt
half velletje papier, aan éen zijde met inkt beschreven en op dun karton geplakt.
(M.M.)
Het is niet mogelijk met zekerheid vast te stellen in welke tijd deze aantekening is
ontstaan. Ofschoon ongedateerd, werd ze door Meersmans afgedrukt onmiddellijk
vóor de beschouwing van 27 februari 1865. Deze plaatsing suggereert een samenhang
die echter door de smallere bladspiegel wordt weersproken. (Vgl. Rudolf Charles
d'Ablaing van Giessenburg; Amsterdam 1904; blz. 145; zie ook V.W. XI, blz. 461).
Het argument als zou de vermelding van het portret kennelijk duiden op Multatuli's
poging om door de verkoop van zijn portret aan geld te komen - dus op begin februari
1865 - kan niet als doorslaggevend worden beschouwd. Psychologisch past de
kritische toon beter bij een latere periode toen de vriendschappelijke verhouding
over en weer voorgoed was verkoeld. Ik heb lange tijd gehoopt dat de correspondentie
van d'Ablaing enige vastheid zou verschaffen, maar ten onrechte. Daarom wordt
deze aantekening nu opgenomen bij de laatste brief uit d'Ablaings Kopieboeken die
nog over Multatuli handelt, al moet ik erkennen dat een eerdere datering, nl. november
1865, mij momenteel de meest waarschijnlijke lijkt. Van veel belang is dit echter
niet: het oordeel van d'Ablaing over Multatuli's karakter is stellig jarenlang
onveranderd gebleven; het betreft bovendien geen openbaar stuk en heeft niet
bijgedragen tot de meningsvorming. (G.S.)
Multatuli is een moderne Narcissus. Hij is zoo verliefd op zich zelf dat hij zijne
gebreken als begaafdheden aanmerkt. Peinzen doet hij nooit; zijn zeer ontvankelijke
geest dartelt, en stoeit met de indruk-
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ken die hij ontvangt. Zijn pen geeft terug de beelden die daaruit geboren worden.
Bijna uitsluitend met zich zelf bezig bestaat het grootste gedeelte van zijn arbeid uit
het likken van zijn portret en het oppoetsen van den breeden vergulden lijst dien hij
zelf er om gemaakt heeft.

[13 mei 1868
Van den Rijn (XXV)]
13 mei 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
113. (M.M.)
Blijkens de eendere datering van 10 Mei behoort het onderstaande tot dezelfde
inzending als de bijdrage in het nr. van 12 mei.

Van den Rijn, 10 Mei.
Volgens eene mededeeling van den heer Delbrück aan het Tol-parlement, betreffende
de onderhandelingen met Frankrijk over het opheffen van het in dat Rijk bestaande
stelsel van bescherming van den uitvoer van ijzer, zou de fransche Regering tot nu
toe niet hebben geantwoord op de te dier zake ingediende vertoogen. Men beweert,
dat het al dan niet beraadslagen (in het Tol-parlement) over de invoerregten op ijzer
in de duitsche Bonds-staten van den uitslag dezer bemoeijingen afhankelijk is. - Eene
hoofdzaak in de werkzaamheden van het Parlement, waaraan tevens vele dagbladen
ijverig deelnemen, is de kwestie der belasting op de tabak. In de zitting van woensdag
ll. is, in overeenstemming met het advies der commissie, als maatstaf de heffing
aangenomen van 12 thaler per morgen van inlandsche en 6 thaler per centenaar van
ingevoerde tabak. Van zuidduitsche zijde was voorgesteld, de belasting op de
productie de helft lager te stellen. De Afgevaardigden uit de duitsche zeeplaatsen
hadden aangedrongen op eene gelijke belasting op ingevoerde en binnen de grenzen
van het Tol-verbond geproduceerde tabak; eene meening, waarmede de
Kölnische-Zeitung zich vereenigt. Die courant deelt echter mede, dat daaromtrent
nog andere inzigten bestaan. Volgens haar, hebben te Berlijn groote
arbeiders-vergaderingen plaats gevonden, waarin beweerd werd: ‘dat de nieuwe
belasting op de tabak weder, gelijk alle andere belastingen, het zwaarst op den arme
drukken zou, daar van al de soorten een even hoog bedrag zou worden geheven;
hetgeen op dure sigaren weinig uitmaakt, doch op de slechte sigaar, die de werkman
rookt, zeer zwaar drukt.’ In eene dezer
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vergaderingen is als besluit aangenomen: ‘Het is de pligt der arbeidende klasse, met
al de haar ten dienst staande middelen, zich tegen de invoering van nieuwe indirecte
belastingen te verzetten, dewijl deze bijna altijd den werkman, in verhouding tot de
meer gegoede volksklassen, benadeelen. Dit geldt voornamelijk ten aanzien der
tabak, welke als eene bepaalde behoefte kan beschouwd worden.’ De Keulsche
courant levert een uitvoerig artikel, waarin zij de mate, waarin de tabak als een
belastbaar artikel kan worden aangemerkt, uiteenzet, en tot de slotsom geraakt, dat
deze heffing, wel is waar, niet als onbillijk kan worden beschouwd, doch dat in elk
geval slechts tot eene zeer matige heffing van belasting op de tabak behoort te worden
overgegaan.
- Het besluit van den noordduitschen Rijksdag, ten gevolge waarvan de voorgestelde
leening ten behoeve der noordduitsche marine niet zal worden uitgeschreven, geeft
tot velerlei beschouwingen aanleiding. De ministeriële Provincial-Correspondenz
kwam daarop dezer dagen met de volgende woorden terug: ‘Te naauwernood durfde
men zich op nieuw vleijen met de hoop, dat de duitsche vlag het aanzien van ons
volk tot in de verste werelddeelen zou verhoogen, en een krachtigen steun zou
verleenen aan den duitschen handel; naauwelijks hebben onze landgenooten aan de
overzijde des Oceaans de wedergeboorte van het groote duitsche vaderland met
vreugdekreten begroet, en zie... daar blaast de kille togtwind in de zalen van het
Parlement deze lentebloesems van de twijgen’. De Kölnische-Zeitung antwoordt
daarop, dat het bevolen aftuigen van vele schepen, - het terugroepen van
oorlogsvaartuigen uit verre gewesten, - het intrekken van de vroeger aan de visschers
in de Noordzee verleende bescherming, en het staken van vele aangevangen werken
op de werven der marine niet volstrekt de gevolgen hadden behoeven te zijn van het
bedoelde besluit, en dat de genomen maatregelen alleen de strekking hebben om te
getuigen van den wrevel, welke door de tegenwerking van het Parlement bij de
Regering is opgewekt.

[16 mei 1868
Van den Rijn (XXVI)]
16 mei 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
116. (M.M.)
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Van den Rijn, 13 Mei.
Naar aanleiding der debatten in het Tol-parlement over nieuw intevoeren of te
verhoogen belasting op consumtieartikelen, deelt de Kölnische-Zeitung een uit de
Norddeutsche-Zeitung overgenomen correspondentie-artikel mede, waarin het belasten
van petroleum op de volgende wijze beoordeeld wordt: ‘Het invoerregt op aard-olie
is niet slechts een bezwaar, hetwelk op het licht des geringen mans drukt, het staat
ook de ontwikkeling van den geest ten platten lande in den weg. Dit is mij nimmer
zoo duidelijk in het oog gevallen, als op de Lüneburger-heide. Omstreeks 33 jaren
geleden, namelijk, bereisde ik deze streken, en overnachtte in eene dorpsherberg,
waar ik de huisgenooten bij de meer walmende dan lichtverspreidende vlam van met
pik besmeerde houtspanen bezig vond met dorschen. Tegenwoordig echter schitteren
ons uit alle vensters de heldere petroleum-lichten tegemoet. Deze olie, aldus zeide
mij mijn begeleider, is voor deze streken werkelijk een beschavingsmiddel geworden;
daardoor is de boer aan het lezen gebragt. Over dag heeft hij daartoe geen tijd, en
bij de traan- of pikverlichting van vroegeren tijd, had hij daartoe 's avonds geene
gelegenheid. Thans wordt veel gelezen; in geen huis ontbreekt de courant, en al
drongen tot heden toe de groote dagbladen niet in de hutten door, men vindt toch
overal de plaatselijke blaadjes, die voor de grootere bladen, en te gelijker tijd voor
andere lectuur, den weg bereiden. Eene belasting op de petroleum is dus, indien zij
mogt worden ingevoerd (hetgeen ons echter onmogelijk voorkomt), een regtstreeksche
aanval op de beschaving ten platten lande.’
- De Kölnische-Zeitung behelst, onder de rubriek ‘Koningrijk der Nederlanden’,
het volgende berigt uit Luxemburg: ‘Ieder, die slechts het minste begrip heeft van
het fortificatiewezen, kan bij het bezoeken van Luxemburg de opmerking maken,
dat de vestingwerken der stad nog steeds in ongeschonden toestand zijn blijven
bestaan. Slechts zijn de toegangen tot de poorten eenigzins verbreed geworden. Er
schijnt alzoo van een begin der werkzaamheden tot slechting van de vesting nog
volstrekt geene spraak te zijn. Men zal te 's Gravenhage wèl doen, dezen wenk niet
in den wind te slaan’.
- Men verneemt, dat de in 1865 aangevangen spoorweg van Rittershausen over
Lennep naar Remscheidt (eene vertakking van de zoogenaamde Berg-Marksche-baan)
reeds in zoo ver voltooid is, dat hij
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tegen September a.s. voor het verkeer kan worden opengesteld. Men had bij dezen
aanleg groote zwarigheden, als het uitkappen van rotswanden en het leggen van
dijken, te overwinnen.
- Het bestuur der Vereeniging van Nassausche Landhuishoudkundigen heeft, in
eene uitvoerige memorie aan den minister van Landbouw, de nadeelen uiteengezet,
welke, volgens die corporatie, uit het indijken en kanaliseren van den Rijn zouden
voortvloeijen. In dat stuk beklaagt men zich o.a. er over, dat de met het ontwerpen
en beoordeelen der plannen belaste deskundigen in een en ander zeer eenzijdig zijn
te werk gegaan, en daarbij te weinig acht hebben geslagen op de belangen der
bewoners van die streken. De petitionarissen beweren, eensdeels, dat de voor de
scheepvaart noodige verbeteringen van den Rijn zeer gevoegelijk op andere wijze
dan door indijking kunnen worden tot stand gebragt, en ten andere, dat het eenen
magtigen Staat als Pruissen niet betaamt, het natuurschoon eener zoo bezochte
landstreek aan kleingeestig bejag van materieel voordeel opteofferen. ‘Bovendien
(aldus vervolgen zij) vordert de gezondheid van de bewoners der omliggende streken
gebiedend, dat de oevers van onzen stroom niet herschapen worden in een verpestend
moeras. Te veel ondervinding van de treurige gevolgen eener zoodanige verandering
heeft ons in vroeger dagen getroffen, dan dat wij het noodig zouden achten, daarbij
lang stiltestaan.’ Men wijst voorts in bedoeld stuk op de schadelijke gevolgen van
de geprojecteerde kanalisatie ten aanzien van den wijnbouw, - op den versnelden
stroom, die voor de kleine scheepvaart allernadeeligst wezen zou, en haalt tot staving
van het eerste beweren de omstandigheid aan, dat de hongaarsche wijnen in den
omtrek van het Neusiedler-meer, en de wijnen van Algiers, welke uit den omtrek
van het Blidah-meer worden verkregen, zeer in hoedanigheid zijn achteruitgegaan,
sedert men die meren heeft leêggemalen. Ten slotte beroepen zich de adressanten
op het feit, dat de natuurschoonheid en de thans in de Rijngouw heerschende gunstige
gezondsheidtoestand duizenden vreemdelingen derwaarts lokken, waarvan velen, en
wel de meestvermogenden, zich gedurende een groot gedeelte des jaars aldaar
vestigen; waardoor een aanzienlijk kapitaal in omloop wordt gebragt; hetgeen een
zeer gunstigen invloed uitoefent op de belastbaarheid der ingezetenen. - Ook de
Allgemeine-Zeitung trekt, in vrij heftige bewoordingen, partij tegen de dusgenaamde
correctie van den Rijn, en
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paraphraseert den aanvang van het bekende patriotsche gedicht van Arndt: ‘Zij zullen
hem niet hebben, den schoonen duitschen Rijn’, met de woorden: ‘Hij zal in weinig
jaren een vuile slijkpoel zijn.’ - Men verwacht algemeen, dat de Regering haar plan
te dezen opzigte zal laten varen, vooral dewijl men in een tegenovergesteld geval
eene demonstratie op groote schaal tegemoetziet.

[20 mei 1868
Van den Rijn (XXVII)]
20 mei 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
119. (M.M.)
Königgrätzer kruis: militaire onderscheiding, door Pruisen ingesteld naar
aanleiding van de beslissende overwinning op Oostenrijk, 3 juli 1866.

Van den Rijn, 16 Mei.
De veel besproken vraag, of Pruissen den Groothertog van Hessen vergunnen zal,
een gedeelte zijner troepen aan de bezetting van Mainz toetevoegen, schijnt, volgens
berigten uit die stad, thans in toestemmenden zin beslist te zijn. Men verneemt althans,
dat nog in den loop dezer maand een hessisch infanterie-regiment in de hoofdstad
van het Groothertogdom zal binnenrukken, om voortaan, gezamenlijk met de
pruissische troepen, het garnizoen dier vesting uittemaken. Niet zonder voorwaarden
echter schijnt deze zaak haar beslag gekregen te hebben: men heeft zich moeten
verbinden, het regiment op pruissische wijze te kleeden en te wapenen; ook de
exercitie en de administratie moeten in pruissischen geest hervormd worden. De
Mainzer-Beobachter maakt over een en ander de volgende opmerkingen: ‘Wij zullen
ons er wel voor wachten, iets in deze nieuwe regeling aftekeuren. Al ware het onjuist,
dat een onlangs ontdekt gebrek aan kazerne-ruimte in ons Hessenland (gelijk door
velen beweerd wordt) onzen Groothertog bewogen zou hebben, bij eene vreemde
Regering de gastvrijheid onzer eigene stad voor onze eigene troepen interoepen, dan
nog begrijpen en billijken wij het volkomen, dat hessische soldaten op post staan in
een hessische vesting. Zonder alzoo krenkende aanmerkingen te maken, die ons
ligtelijk euvel zouden geduid worden, achten wij evenwel eenige opmerkingen niet
ongepast, vooral in de oogen van hen, die, met ons de kracht van het voldongen feit
erkennende, daarin echter geene voldoende aanleiding meenen te vinden om de
indrukken te smoren,
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welke zoodanig fait accompli bij den denkenden mensch teweegbrengt. Wij zijn dan
zoo vrij, in de bedoelde regeling eene bron van misverstand en oneenigheid te zien,
en tevens een blijk, dat de tegenwoordige toestand onhoudbaar is. Onze militairen
zijn nu eenmaal geene diplomaten, en wij betwijfelen het, of een broederlijke omgang
met hunne pruissische kameraden hun even gemakkelijk als de exercitie met het
naaldgeweer zal kunnen worden ingeprent. Wij herinneren ons slechts al te goed de
onophoudelijke conflicten tusschen Oostenrijkers, Beijeren, Pruissen en Hessen, uit
den tijd der gemeenschappelijke bezetting onzer Bonds-vesting, en verwachten niet,
dat voortaan het thans onbestreden overwigt van pruissisch gezag betere gevolgen
zal opleveren dan het vroeger bestaan hebbende onbesliste mededingerschap. Wij
vreezen integendeel, dat zekere heerschzucht, die (wij vertrouwen geheel ten onregte)
den Pruissen wordt aangewreven, thans in de oogen der niet-Pruissen meer dan ooit
een aanhitsenden schijn van werkelijkheid bekomen zal, en dat onze Hessen niet
wijsgeerig genoeg zullen zijn om zich niet nu en dan op mingepaste wijze te verzetten
tegen zekeren vermeenden overmoed, welke, volgens het (waarschijnlijk zeer onjuiste)
oordeel van sommigen, den bezitters van het Königgrätzer kruis schijnt eigen te
wezen. Natuurlijk zullen de officieren, van hunne zijde, alles vermijden wat voedsel
geven kan aan oneenigheid; zij zullen hunnen onderhoorigen bij elke gelegenheid
inprenten, dat de troepen, die in 1866 niet naast elkander streden, sedert dien tijd, op
papier, tot broeders gemaakt zijn; doch, zeer vurig wenschende, deze pogingen te
zien gelukken, kunnen wij niet verzekeren, dat wij aan den goeden uitslag daarvan
geloof slaan. Doch al ware dit anders, wij vreezen, dat de burgerij, vooral dat gedeelte,
met hetwelk de mindere militair het meest in aanraking komt, te vaak onderscheid
zal maken in de bejegening van landgenooten, en van nieuwe vrienden. Bij elk klein
verschil van meening, hetwelk toch zoo ligt in oneenigheid of in iets ergers ontaardt,
zal het den Mainzer moeijelijk vallen, geheel onpartijdig te zijn of onzijdig te blijven,
en wij voorzien, dat weldra zeker gedeelte onzer gemeente in twee kampen zal
verdeeld wezen. Zelfs bij de hoogere standen, - onlangs reeds eenigermate in beweging
gebragt door het later tegengesproken gerucht, dat van fransche zijde tegen het
voortdurend bezetten van Mainz door de Pruissen zou geprotesteerd zijn, - kon welligt
de vraag opkomen, of de nadeelen
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eener gemengde bezetting niet op andere wijze dan door het verwijderen van de
Hessen zouden kunnen vermeden worden? Elke botsing toch zou onmogelijk zijn,
indien eens de wenschen, die men Frankrijk toedichtte, inderdaad te Berlijn bestonden,
al behoeft het dan ook niet gezegd te worden, dat de bron, waaruit zij in dat geval
zouden voortvloeijen, eene geheel andere wezen zou. Hoe dit zij, wij noemen den
tegenwoordige toestand ver van gezond; en daarop grondt zich onze meening, dat
eene verandering daarin noodzakelijk is. Wij voorspellen alzoo òf de volkomen
aansluiting van Hessen aan het Noordduitsch-Verbond, waardoor het land geheel in
den toestand der overige noordduitsche Staten zou verplaatst worden, òf eene door
de omstandigheden geboden afwijking van de militaire conventie, welke in dat geval
slechts als een maatregel van overgang zou te beschouwen zijn.’
- Gelijk bekend is, heeft de vermaarde geograaf dr. Petermann, te Gotha, onlangs
in de dagbladen eene oproeping geplaatst om deeltenemen aan de kosten voor eene
expeditie naar de Noordpool. Men verneemt, dat de Koning onmiddelijk daarop eene
som van 5000 thalers ter beschikking van dien geleerde gesteld heeft. Ook van andere
zijden wordt te dier zake ruimschoots bijgedragen.

[23 mei 1868
Van den Rijn (XXVIII)]
23 mei 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
121. (M.M.)

Van den Rijn, 20 Mei.
Volgens berigten uit het Badensche, heeft het domkapittel te Freiburg zich in allen
spoed geconstitueerd, en aan de groothertogelijke Regering eene lijst van candidaten
voor den aartsbisschoppelijken zetel aangeboden. Daarop komen o.a. de volgende
personen voor: de wijbisschop Baudri; de bisschop von Ketteler, van Mainz; de
bisschop Martin, van Paderborn, en de bisschop Eberhard, van Trier. Geen dezer
heeren is onderdaan van het Groothertogdom. Onder de badensche candidaten noemt
men de heeren Orbin, Weikum, dr. Kubel en den pastoor Miller. Men schrijft den
spoed, waarmede het domkapittel zich voltallig gemaakt heeft, aan den wensch toe
om buitenlandsche (pruissische) bemoeijenis met deze zaak te voorkomen.
- Men schrijft uit Frankfort, dat Hertog Adolf zich voor eenigen tijd
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naar Weenen zal begeven, en op zijne reis derwaarts een bezoek wil afleggen bij het
saksische Hof.
- De Landdag van het Vorstendom Reuss zal dezer dagen een wetsontwerp te
beoordeelen hebben, hetwelk hem door de Regering van dien Staat is voorgelegd,
en geheel nieuwe verordeningen op de drukpers behelst, welke den stempel dragen
van groote vrijzinnigheid. Om eene drukkerij, een boekhandel of eene leesbibliotheek
opterigten zal eene eenvoudige kennisgeving en het storten van 5 silbergroschen
voldoende zijn. Tot het uitgeven van dagbladen of tijdschriften is niet de minste
vergunning noodig; de verpligte aanbieding van een of meer exemplaren aan het
bestuur, alsmede elke borgstelling, is afgeschaft. Het in beslag nemen van gedrukte
werken kan slechts op grond van een regterlijk vonnis plaats hebben, en vervalt,
indien de betrokken regtbank niet binnen twee dagen de zaak ten einde heeft gebragt.
Slechts in zeer bijzondere gevallen is het der politie geoorloofd, preventief optetreden,
en ook dan geldt de bovengenoemde termijn van afdoening.

[27 mei 1868
Van den Rijn (XXIX)]
27 mei 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
124. (M.M.)
Nationale Vergadering te Frankfort: Het revolutiejaar 1848 bracht verscheidene
duitse groepen in actie, deels met nationalistische, deels met demokratische
denkbeelden. Met medewerking van de landsregeringen kwamen in de tweede helft
van mei ong. 600 afgevaardigden in de Paulskirche te Frankfurt als constituerende
vergadering bijeen. Deze aanvaardde in maart 1849 een grondwet: een federaal
Duitsland met algemeen kiesrecht onder een erfelijk keizerschap. Toen men dit - met
geringe meerderheid van stemmen - besloot op te dragen aan de koning van Pruisen,
mislukte alles, daar Friedrich Wilhelm IV, overtuigd van zijn koningschap bij Gods
genade, niet bereid bleek de duitse keizerskroon uit handen van een volksvergadering
te aanvaarden.
Berthold Auerbach: duits prozaïst (geb. 1812-1882), schrijver van dorps-novellen
en van romans waarin het landleven wordt geïdealiseerd.

Van den Rijn, 25 Mei.
De Kölnische-Zeitung behelst een verslag van het door verschillende kringen der
stad Berlijn aan de zuidduitsche Afgevaardigden in het
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(thans gesloten) Tol-parlement gegeven feest, hetwelk door omstreeks 700 personen
werd bijgewoond. Onderscheidene feestdronken zijn daarbij ingesteld; de heer
Holtzendorff zeide o.a., dat, in weerwil van de onderscheidene inzigten en belangen,
toch één symbool beide deelen van het gemeenschappelijk vaderland verbond: de
naam ‘Duitschland.’ Hij meende, dat de splitsing door de Main slechts schijnbaar
was, daar de Rijn verbond hetgeen eerstgenoemde rivier scheidde; en hierin, zeide
hij, waren al de Duitschers het eens, dat nooit eenig geschil afhankelijk moest worden
gemaakt van de uitspraak des vreemdelings. De beijersche staatsraad baron von Rhein
beantwoordde dezen toast in gelijken zin, en werd uitbundig toegejuicht. Dr. Bluntschli
wijdde een dronk aan de stad Berlijn, en de bekende romanschrijver Berthold
Auerbach wees op de vele groote mannen, die door Zuid-Duitschland aan het
gemeenschappelijk vaderland geleverd waren, en waaronder hij Schiller, Hegel en
den onlangs overleden professor Böckh noemde. De heer Bamberger bragt, onder
luide bijvalsbetuigingen, een pereat op de Main uit. De Afgevaardigde Waldeck
zeide o.a. het volgende: ‘Eene Mei-maand, eene duitsche lente is ons geschonken,
zoo schoon, als ik sedert 24 jaren niet beleefd heb; dat moge ons een gunstig
voorteeken zijn voor het Tol-parlement. Hoewel in die vergadering slechts stoffelijke
zaken ter tafel komen, mogen wij echter de belangen van geestelijken aard niet
voorbijzien, en het zij mij vergund, eenige opmerkingen te maken over hetgeen ons
de maand Mei in vroegere jaren ten dezen opzigte gebragt heeft. Toen Napoleon, in
Mei 1815, van Elba terugkeerde, drukte ons de zorg, hoe Duitschland zou verbrokkeld
worden, en aan ons, Pruissen, werd juist op den 22sten dier maand (wij vieren dus
heden daarvan den verjaardag) eene belofte geschonken, - de belofte, dat wij eene
constitutie zouden erlangen. Ik geloof, geene verontschuldiging te behoeven, dat ik
dit feit in herinnering breng. Doch dit is nog niet alles. Er is nog eene gebeurtenis,
die den dag van heden tot een merkwaardigen gedenkdag maakt: op den 22sten Mei
1848 werd de Nationale Vergadering te Frankfort geopend. Wel is door die
Vergadering niet alles tot stand gebragt wat wij zouden wenschen, doch wij hebben
ijverig gearbeid, en ik meen, te mogen beweren, dat het streven van dat jaar het punt
heeft aangegeven, van waar de tegenwoordige stand van zaken is uitgegaan. Ook het
Tolparlement is daarvan een uitvloeisel, en reeds toen zagen velen in
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zoodanige bijeenkomst van afgevaardigden van geheel Duitschland de waarborgen
tegen de verzwakkende splitsing, welke onze krachten ondermijnde. Het was mede
in de maand Mei (1833), dat Beijeren en Wurtemberg zich aansloten aan het
voornemen om al de duitsche Staten in éénen gemeenschappelijken band
zamentevatten.’ - De beijersche Afgevaardigde Völck drukte den wensch uit, dat het
‘zilver in de noordduitsche Bondsvlag weldra door goud mogt worden vervangen.’
De reeds genoemde courant drukt zich over den afloop der zittingen van het
Tol-parlement op de volgende wijze uit: ‘Het Tol-parlement heeft eene levensperiode
van naauwelijks vier weken achter zich; doch wij zouden ons zeer bedriegen, indien
niet gedurende dien korten tijd de kiem gelegd was van toekomstige ontwikkeling.
Men moet erkennen, dat reeds eenige dagen vóór de sluiting een geheel andere geest
de vergadering beheerschte, dan in den beginne. Bij den nevel eener winterachtige
weêrsgesteldheid schenen de gemoederen door wantrouwen en wederzijdschen afkeer
eene afspiegeling van de atmosfeer te vertoonen. Niet alleen de ultra-particularistische
kern der zuidduitsche coalitie meende overal het spook “Groot-Pruissen” te ontdekken,
't welk door een overwigt van stemmen de belangen van het Zuiden gewelddadig
smoren wilde, ook de nationaal-gezinde Beijeren waren onaangenaam gestemd,
zoowel door den overdreven adres-ijver van sommige nationaal-liberalen, als omdat
zij zich niet te huis voelden in de verwarring, welke door de scheiding tusschen ouden nieuw-liberalen plaats grijpt. Door langer persoonlijk met elkander te verkeeren,
heeft men elkander van lieverlede beter leeren verstaan, en de ware duitsche stemming
heeft zich ten laatste een weg gebaand, toen de wanklanken van Probst, Bebel,
Liebknecht en Bissing, wier aanvallen gelijkelijk tegen alle partijen gerigt waren,
den wenk gaven om zich in de hoofdzaak om één gemeenschappelijk middenpunt
te vereenigen. De warme lentezon heeft het ijs, 't welk de gemoederen scheen te
verstijven, doen smelten, en nooit kon dit beter blijken, dan door den broederlijken
toon, die op het in Tivoli, te Berlijn, gegeven feest heerschte. De stugste particularisten
gevoelden zich tot toenadering bewogen, en wel had de grijze Waldeck ten volle regt,
toen hij de schoonheden der heerlijke lentemaand op de staatkundige vooruitzigten
van ons vaderland toepaste. Wij, voor ons, hechten, in dit bijzonder geval, aan deze
fees-
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telijke zamenkomst even groot gewigt, als aan den arbeid van het Tol-parlement zelf.
Ook van de reis naar Kiel verwachten wij veel goeds.’ Men weet namelijk, dat de
gezamenlijke Afgevaardigden door de Regering zijn uitgenoodigd om een feestelijken
togt derwaarts bijtewonen, ten einde aldaar de havenwerken en een gepantserd fregat
in oogenschouw te nemen. Bij een op dat vaartuig te geven feestmaal, zou, op hoog
bevel, de vice-admiraal Jachmann de gasten ontvangen.
- Uit Pyrmont wordt geschreven, dat zich aldaar sedert eenige dagen de justitieraad
von Sydow bevindt, die, naar men beweert, van het ministerie in last heeft bekomen,
een naauwkeurig onderzoek intestellen naar den toestand van het regtswezen in het
graafschap, om daarin, zoo noodig, en in verband met het accessieverdrag van 18
Julij des vorigen jaars, de vereischte veranderingen te brengen.

[30 mei 1868
Van den Rijn (XXX)]
30 mei 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
127. (M.M.)

Van den Rijn, 28 Mei.
De heer Bamberger, Afgevaardigde uit Mainz bij het Tol-parlement, verzekert in
een brief aan zijne kiezers, dat graaf Bismarck, uit staatkundige en menschlievende
grondbeginselen, eenen volstrekten afkeer heeft van een oorlog met Frankrijk. De
eerste-minister zou, volgens den heer Bamberger, zulk een krijg betreuren, als
verderfelijk voor de beschaving, en ook vooral, dewijl de voor Duitschland meest
gelukkige uitslag in Frankrijk een wrevel in het leven zou roepen, die weldra een
tweeden oorlog noodzakelijk maken zou. ‘Het zal u waarschijnlijk belang inboezemen,
te weten (aldus drukt zich de heer Bamberger uit), dat de persoon, die sedert jaren
in de duitsche politiek den hoofdzetel inneemt, ten aanzien eener oneenigheid tusschen
de twee grootste volken van het vasteland, met de meest humane gevoelens bezield
is.’
- De Kölnische-Zeitung behelst uitvoerige beschrijvingen van de feestelijkheden,
die op de sluiting der zittingen van het Tol-parlement gevolgd zijn, en wijdt
voornamelijk veel ruimte aan den togt der Parlements-leden naar Kiel. Zij drukt
herhaaldelijk de hoop uit, dat het gezellig zamenzijn van zoo vele uit Zuid en Noord
te zamen gekomen personen, een gunstigen invloed op de aanstaande ver-
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broedering der volken moge uitoefenen, doch kan zich niet ontveinzen, dat niet al
de zuidduitsche bladen deelen in de vriendschappelijke stemming, welke te Altona,
te Hamburg en te Kiel schijnt geheerscht te hebben. Zoo haalt zij berigten en
oordeelvellingen aan uit verschillende beijersche dagbladen, waarin de
Afgevaardigden uit het Zuiden, die ‘daar ginds in het Noorden, met het glas in de
hand, medejubelen’, worden voorgesteld als te verkeeren ‘onder den indruk van
zekere betoovering’. Het Keulsche blad maakt evenwel onderscheid tusschen hen,
die, hoewel particularistisch gezind, toch ‘uit een gevoel van duitsche eerlijkheid’,
meenen, zich stipt aan de met Pruissen gesloten verdragen te moeten houden, en
zekere ‘ultramontaansche vertakkingen dier partij, welke hare plannen bouwen op
buitenlandsche tusschenkomst’. Zij deelt als proef van beide stemmingen eenige
regelen mede uit een beijersch blad, die aldus luiden: ‘Met lof gewaagt Tacitus van
zekeren karaktertrek der germaansche stammen, dat zij namelijk, hoe ook door
inwendige veten verscheurd, zich terstond vereenigden zoodra de Romeinen hen
aanvielen. Zou het beschaafde Duitschland daarin achterstaan bij het ruwe Germanie?
Wij hebben met Pruissen een tolverdrag, een aanvallend en verdedigend verbond
gesloten, - vordert niet de duitsche eer, die overeenkomst gestand te doen?’ In eene
andere beijersche courant echter komen, volgens de Kölnische-Zeitung, de volgende
woorden van het Tol-parlements-lid Lucas voor: ‘De Pruissen hebben ons het
tolverdrag opgedrongen, en daardoor zijn wij hun schatpligtig geworden; gelijk de
oude heidenen gewoon waren, met overwonnen volken te doen, hebben zij ons een
cijns opgelegd; wij moeten hun duizenden soldaten, honderd duizenden thalers
opbrengen; ten hunnen behoeve zijn onze tabak en ons zout belast. De eerste belasting
kost ons nog meer dan de optebrengen som; de contrôle en de inning brengen mede,
dat ons land overstroomd zal worden door pruissische beambten. Dan zijn wij, hoe
men het ook neme, verloren (caput). Dat is de zuivere waarheid, en, wèl beschouwd,
komt het er dan ook weinig op aan, of wij 6 of 12 thaler per bunder cultuurbelasting
op de tabak betalen. Indien toch de koe gestolen is, moge de dief den strik daarbij
nemen.’ - De Augsburger-Postzeitung noemt, volgens het Keulsche blad, Pruissen
‘een bouwmeester, die geheel Duitschland wil overwelven tot eene kazemat, welke
den nieuwpruissischen zaligen tot een hemel dienen zal.’
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- Men deelt in de Rijnsche dagbladen een brief mede van den hannoverschen luitenant
von Harling aan de heer de Soubiron, waarin hij dezen gelukwenscht met zijne
pogingen om den geëmigreerden Hannoveranen het terugkomen in hun land
gemakkelijk te maken. In het bijzonder beveelt hij zekeren Gähle, die wegens diefstal
uit het hannoversche legioen verwijderd was, in de menschlievendheid van dien heer
en van den pruissischen gezant aan; ‘dewijl (gelijk de heer von Harling zich uitdrukt)
zulke gaauwdieven beter in Pruissen dan elders te huis behooren.’

[1 juni 1868
Brief van Kallenberg vd Bosch aan Potgieter]
1 juni 1868.
Brief van R.J.A. Kallenberg van den Bosch aan E.J. Potgieter.
Dubbel velletje postpapier, waarvan drie zijden geheel beschreven. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
à même: eig. à même de (fr.), in staat tot.
Laanzigt. 1 Junij 1868.WelEdelgestrenge Heer!
Ik dank u zeer voor de toezending van den brief van Mevrouw D.D: waardoor ik
op de hoogte word gesteld hoe het met haar gaat, en verheug mij dat bij al de
bezwaren, die haar steeds meer en meer blijven drukken, ten minste, indien zij zich
geene illusies maakt, hare gezondheid eerder voor dan achteruitgaat. - Mogt zij komen
te vallen, wat zou er worden van hare ongelukkige kinderen! zij moge nog vertrouwen
hebben in de geestkracht, in het genie, in de wil van D: D: in mij is het uitgestorven.
- Waarvan en hoe leeft hij? toch niet op hetgeen zijne berigten ‘aan den Rhijn’ hem
opbrengen, en van verder en meer lucratief werk verneemt niemand iets. - Trouwens
ben ik veelligt niet geheel onbevooroordeeld meer; ik heb zijne plans reeds zoo
menigmaal schipbreuk zien lijden, zijne beloften zien falen, dat ik wanhoop aan dat
zich releveren van Multatuli, en niets van hem hoorende, verbeeld ik mij, misschien
ten onregte, dat hij geheel onwerkzaam blijft. - Van U verneem ik nu dat hij zich
geaboucheerd heeft, met het overleden Ministerie, maar zonder uitslag, en natuurlijk
mogt den Hr. Duymaer van Twist op het kussen komen, is alle kans voor hem
vervlogen. - Ik zal mij echter opregt verheugen, terwille van zijn genie, en vooral ter
wille van zijne arme vrouw en kinderen, indien mijn wantrouwen door de toekomst
beschaamd wordt.-

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

47
Intusschen moet voor haar gezorgd worden, en hoewel ik begrijp dat mijne geringe
hulp daartoe ook noodig zal zijn, zie ik, dat UEg. gelukkig nog gedurende deze maand
nog kunt voortgaan met haar de gewone ondersteuning te geven. - Ik zeg dit daarom,
omdat ik op dit oogenblik niet zou kunnen helpen; zooals ik U reeds dezen winter
schreef, ben ik in jaren niet zoo argent court geweest als nu, en het dividend der Ned:
Bank, heeft die toestand verleden maand niet verbeterd. - Ik zeg UEg. dit franchement,
als aan een vriend, niet om mij te onttrekken, maar alleen om U de reden optegeven,
waarom ik niet dadelijk iets toezend om het kleine fonds te stijven. - Ik ben hier
geheel alleen, en heb niemand aan wien ik mij zou kunnen wenden, zoodat de bijdrage
gering moet zijn, als alleen van mijzelven komende. - Wat ik geven kan, geef ik
echter de bon coeur voor dit doel, en ongeveer half Julij kunt UEg. op mij rekenen
voor f 50 of f 60, die ik de eer zal hebben U alsdan toetezenden. - Ik hoop, dat de
brief van Mev: D: D: bij Prof. van Vloten en de Hr. Hubrecht, een beter resultaat zal
gehad hebben, en betreur het dat ik niet à même ben, van meer te doen.Met terugzending van dien brief, en mij vooral aanbevelende in UEg. vriendschap,
heb ik de Eer mij met de meeste hoogachting te noemen
UEg: Dienstw. Dienaar
R.J.A. Kallenberg van den Bosch

[4 juni 1868
Van den Rijn (XXXI)]
4 juni 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
130. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)
Galileï: in 1633 werd de italiaanse wis- en sterrenkundige Galileo Galilei door
de inquisitie gedwongen zijn leer over de beweging der hemellichamen,
overeenkomstig het stelsel van Copernicus, te herroepen.

Van den Rijn, 31 Mei.
Men verneemt uit Darmstadt, dat aldaar in de maand Julij het bezoek wordt verwacht
van den Keizer en de Keizerin van Rusland. Die vorstelijke personen zullen evenwel
eerst eenigen tijd op het slot Ingenheim doorbrengen, en ook welligt de baden te
Kissingen gaan gebruiken. Een vroeger verspreid gerucht, dat zij ook aan het Hof te
Berlijn een bezoek zouden brengen, wordt tegengesproken.
- Uit Berlijn wordt het volgende medegedeeld: ‘De feestdagen der
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verloopen week en de bijna ondragelijke hitte schijnen geen nadeeligen invloed te
hebben uitgeoefend op de werkzaamheid en de veerkracht van den Rijksdag, die den
27sten dezer zitting heeft gehouden. De zaal was vol, en ook de tribunes waren meer
dan gewoonlijk bezet. Ook de Kroonprins woonde, met zigtbare belangstelling, de
debatten bij. Het was vooruittezien, dat de overgroote meerderheid zou instemmen
met het voorstel van de te dezer zake benoemde commissie, om bij den
Bonds-kanselier op het verleenen van de tot waarneming der zonsverduistering noodig
geoordeelde 6000 th. aantedringen, vooral daar men meende er van verzekerd te zijn,
dat graaf Bismarck persoonlijk van gevoelen was, dat daarvoor uit de Bonds-kas
10,000 thaler kon worden bewilligd. Te vreemder kwam het derhalve velen voor,
dat de president Delbrück, hoezeer het wetenschappelijk belang der bedoelde
waarneming ten volle beamende, toch vele bezwaren opperde tegen het bestrijden
der kosten van die observatien uit de middelen van het Noordduitsch-Verbond. Slechts
de Afgevaardigden von Bodelschwingh en graaf Bassewitz stemden tegen de voordragt
der commissie, die alzoo met nagenoeg algemeene stemmen is aangenomen.
Laatstgemeld lid der vergadering, na de opmerking te hebben gemaakt, dat het tot
stand brengen van alle goede of wenschelijke zaken ten laste der Bonds-kas het
contingent van de bijdragen der afzonderlijke Staten te veel bezwaren zou, bragt het
vraagstuk in verband met de onlangs in het Tol-Parlement gevoerde debatten over
aard-olie. ‘Voorzeker (aldus drukte de heer Bassewitz zich uit) zou ik voor de
voordragt stemmen, indien het verwacht wordende natuurverschijnsel bij het nu zoo
goedkoop gebleven petroleum-licht kon worden waargenomen. Zoo lang echter dit
niet het geval is, behoort de beslissing over dusdanige uitgaven aan de wijsheid der
bijzondere Regeringen te worden overgelaten.’ De spreker werd door luid gelach en
door den roep: ‘Mecklenburg!’ in de rede gevallen, en daarna door den heer Braun
beantwoord. Deze zeide o.a.: ‘Het komt mij zeer verklaarbaar voor, dat er zekere
streken zijn, waar men meer neiging koestert om belasting te leggen op het licht, en
om duisternis te verspreiden, dan om verduisteringen wetenschappelijk te observeren.
De aanmerkingen op het voorstel der commissie kunnen, zoowel wat de competentie
des Rijksdags, als wat de uitgaaf zelve aangaat, bezwaarlijk ernstig gemeend zijn.
Dat in de Bonds-constitutie niet over zon-eclipsen
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gesproken wordt, weten wij ook wel; doch de bevoegdheid ligt opgesloten in de
roeping van beschaafde natien, en bij goeden wil van de zijde der Parlementen en
der Regeringen zullen de gelden gemakkelijk te vinden zijn. De toespeling op de
niet-geslaagde poging om de petroleum te belasten is zonderling; die belasting zou
terstond een millioen hebben opgebragt, en later nog veel meer. De heer von Bassewitz
kon toch niet bedoelen, dat het volk bij voortduring millioenen zou opbrengen om
eenmaal de kosten eener astronomische waarneming te dekken? Op de verwijzing
naar het inzigt der bijzondere Regeringen moet ik antwoorden, dat bij het daarstellen
der regtstreeksche trans-atlantische verbinding met America juist Mecklenburg de
eenige Staat was, die niets daartoe heeft bijgedragen.’ Ook de Afgevaardigde von
Schweizer sprak in gelijken zin, en zeide, dat Duitschland niet mogt achterblijven,
waar zelfs de Paus, voor wiens regtbank eens Galileï zijne onwelgevallige waarheden
voor leugens moest verklaren, last had gegeven om eene expeditie uitterusten.
- De Kölnische-Zeitung behandelt het onlangs door den franschen minister van
Oorlog Niel uitgebragt rapport over de Chassepôt-geweren in de volgende
bewoordingen: ‘De maarschalk zegt, dat dit geweer, voortaan het nationale wapen
van Frankrijk, bij het geheele leger is ingevoerd. Natuurlijkerwijze wordt dit nieuwe
oorlogswerktuig ten zeerste geroemd, en mogten nu welligt duitsche beoordeelaars
van meening zijn, dat dit geweer, even als alle menschelijke zaken, zijne gebreken
heeft, dan blijft ons slechts te hopen over, dat de strijd om den voorrang tusschen de
uitvindingen van Dreise en van Chassepôt niet beslecht worde door experimenten,
waarbij honderdduizenden levende menschen als schijf dienen. Zeer gelukkig echter,
en in weêrwil van de hier en daar beproefde pogingen om Duitschland ongerustheid
over de fransche weerbaarmaking inteboezemen, schijnt de vreedzame stemming
der fransche Regering opregt gemeend te zijn, en men zal moeten bekennen, dat de
pruissische haar daarin welwillend tegemoet gekomen is.’ - In een ander artikel
wederlegt de reeds genoemde courant zekere beweringen van den franschen Moniteur
de l'Armeé, ‘die (naar zij zich uitdrukt) zouden doen vermoeden, geschreven te zijn
door een dorpsschoolmeester, die nooit iets van de wereld, of zelfs van de meest
nabij gelegen oorden gezien had. Om, gelijk de Moniteur met onnoodige scherp-
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zinnigheid navorscht, te weten te komen, hoe de pruissische corpsen gestationeerd
zijn, behoeft men slechts het naamboekje der officieren nateslaan, dat jaarlijks te
Berlijn verschijnt. De bewering, dat de nabij de fransche grenzen liggende corpsen
het voltalligst en het best georganiseerd zijn, is onjuist: al de pruissische corpsen zijn
gelijkelijk voltallig, en op dezelfde wijze georganiseerd.’ Na op die wijze vele
beweringen van het fransche blad te hebben gelogenstraft, gaat het Keulsche blad
aldus voort: ‘Het gezwets over het bedreigen van Frankrijk is eene kinderachtige
zotternij; indien echter militaire schrijvers op zoodanige wijze voedsel geven aan de
vrees, dat Frankrijk met een inval bedreigd wordt, dan is het waarlijk niet te
verwonderen, dat leeken, in hunne verschrikte verbeelding, den generaal von Moltke
reeds op de muren van Metz zien. Ook de verhalen omtrent fransche toerustingen
missen elken grond. Het berigt, dat Frankrijk 100,000 paarden voor een ophanden
zijnden oorlog gereed heeft staan, en al de haver in geheel Europa heeft doen
opkoopen, - dit was namelijk onlangs in het tijdschrift die Grenzboten medegedeeld,
- behoort tot dezelfde categorie van verzinsels, en gelukkig!... want het zou er slecht
uitzien, indien wij, arme Duitschers, eerlang onze eigene paarden met studentenhaver
(amandelen en rozijnen) voeden moesten.’

[4 juni 1868
Brief van Tine aan Potgieter]
4 juni 1868
Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Milaan 4 Junij 1868.
Waarde Heer Potgieter,
In mijn laatsten brief van 10 April, waarin ik U mijnen innigen dank betuigde voor
de 300 fr. kon ik U nog niet mijn adres opgeven, daar ik toen nog naar kamers
zoekende was. Nu zijn wij reeds eenigen tijd in onze nieuwe woning, bestaande uit
2 kamers op de 4de verdieping, met een heerlijk buitengezigt, Mevrouw Omboni
heeft mij met eenige meubels geholpen, en ik heb er nog bijgehuurd voor 4. fr. in
den maand. Nu hoop ik maar lessen te krijgen, op t'oogenblik heb ik er twee die
zamen 30 fr: in den maand opbrengen maar t'is t'begin, Met October na de vacanties
heb ik vooruitzigt op 2 scholen engelsche les te geven, enfin ik heb moed, dat ik
t'gaande zal kunnen houden, geruggesteund door Uwe hulp nog voor een paar
maanden. Waarde

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

51
Heer Potgieter U weet niet hoe dankbaar dat ik U ben, want als er nog anderen
menschen zijn die zich voor mij interesseren is het wel door Uwe medewerking, dat
ik weer moed heb is ook dat mijne gezondheid veel beter is, de krachten laten nog
wel te wenschen over, maar alles kan niet te gelijk, een beetje geduld, nu, daarin
word ik wel geoefend. De kinderen ontwikkelen goed en zijn zeer gezond, Nonni
had voor eenige weken een soort van agine, maar gelukkig herstelde zij spoedig.
Neem mij niet kwalijk dat ik U niet eerder mijn adres opgaf, ik stelde het van dag
tot dag uit, ook heb ik veel te doen ik doe alles zelve ik heb niet de minste hulp.
Eduard woont nu ook bij me, de heer en Mevr: Omboni gaan zoo veel op reis en dan
kan Eduard niet alleen blijven, men vond dus beter hij bij mij was, nu gaf Mevr:
Omboni hem wat kleeren, maar ik zorg nu voor de voeding en onderwijs, ik hoop
nu zóó dat ik wat meer lessen zal krijgen om alles gaande te houden het is mijn vurig
verlangen werkzaam te zijn maar toch een home te hebben.
T'geld over Mei heb ik nog niet ontvangen, maar de brieven blijven dikwijls acht
dagen onder weg, de post laat hier veel te wenschen over.
Van Dekker heb ik in lang geen tijding gekregen, hij wacht zeker op eene décisie,
en dan lijdt hij te veel om te schrijven, zoo gaarne gaf hij me goede tijding, mijne
overtuiging is altijd nog dezelfde ééns zal hij slagen.
Waarde Heer Potgieter ontvang nogmaals mijnen dank voor alles wat U voor ons
doet, Uwe vriendschap is mij van veel waarde geloof mij steeds met de meeste achting
en dankbaarheid
Uwe dienstw. en toegenegen
E: H: Douwes Dekker
mijn adres
Bastini di porta Garibaldi No 1
piano 4.

[juni 1868
Voorlezing van I. Esser Jr in Noord en Zuid]
Begin juni 1868
Noord en Zuid. Tijdschrift voor de beoefening der fraaie letteren. 1867-1868
(Utrecht, J.L. Beijers en J. van Boekhoven) aflevering 4, publiceert op blz. 223-249:
Multatuli. Eene voorlezing
op blz. 247 gedateerd: 1 December 1867, met een Naschrift
op blz. 249 gedateerd en ondertekend: Utrecht, XI Maart 68
I. Esser Jr.
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[10 juni 1868
Van den Rijn (XXXII)]
10 juni 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
135. (M.M.)
In de onderstaande opmerkingen van Multatuli's Mainzer Beobachter mag men
de oorsprong zien van wat een paar jaar later zijn Millioenen-Studiën zullen worden.

Van den Rijn, 7 Junij.
In de officiële Karlsruher-Zeitung wordt medegedeeld, dat de badensche Regering
een onbegrensd gebruik heeft gemaakt van haar regt om zich te verzetten tegen de
candidatuur voor den aartsbischoppelijken zetel te Freyburg van de heeren von
Ketteler, bisschop van Mainz; Eberhard, bisschop van Trier; Martin, bisschop van
Paderborn, en Baudri, wijbisschop van Keulen. Deze wraking zou, volgens genoemd
blad, hierop gegrond zijn, dat die voorgedragenen niet behooren tot de diocese, waarin
de vacature bestaat, en dat de Regering geenszins geneigd is, ten behoeve van een
dier heeren aftewijken van de gewoonte om elke bevordering te doen plaats vinden
binnen den kring, waartoe het opengevallen ambt behoort. ‘Wat evenwel de andere
candidaten aangaat (aldus drukt het officiële blad zich uit), de oorzaak, waarom de
Regering hen van de lijst der candidaten geschrapt heeft, zal duidelijk zijn voor ieder,
die met de verhoudingen en personen naauwkeurig bekend is; daaronder ligt geenszins
het doel verscholen, gelijk door sommigen schijnt uitgestrooid te zijn, de benoeming
van een bepaald persoon doortedrijven, veel minder nog mag hier aan eene
staatkundige kuiperij gedacht worden; de geheele zaak komt hierop neder, dat zoowel
de eendragt in het land, als het belang der katholieke Kerk zelve gebiedend vorderen,
geen aartsbisschop te benoemen, die in meerdere of mindere mate, hetzij als
aanvoerder, hetzij als werktuig, tot die kerkelijke rigting behoort, welke het
verloochenen of bestrijden der burgerlijke magt tot haar hoofddoel maakt. Het is
voor het overige aan het domkapittel te Freyburg zeer wel bekend, dat het volstrekt
niet in de bedoeling der Regering ligt, de kanonieke vrijheid der keuze in het minst
te belemmeren; zij heeft niet, en begeert niet uitteoefenen den minsten invloed op
de keuze der candidaten; het eenige, 't welk zij verlangt, is een aartsbisschop, die
vredelievendgezind is. Hoe stipt zij zich buiten bemoeijenis houdt met aan de zaak
zelve vreemde omstandigheden, - hoe vol-
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komen onzijdig zij blijft in den strijd over zuiver-kerkelijke rigting, moge hieruit
blijken, dat de voordragt van den heer Orbin, een geestelijke, die nimmer zijne uiterst
strenge katholieke beginselen verzaakte, niet gewraakt is. Om aan het kapittel eene
vrije keuze te laten, is nu de lijst der candidaten (waarop trouwens slechts één naam
was blijven staan) aan hetzelve ter aanvulling teruggezonden, zijnde daarbij te kennen
gegeven, dat de Regering, als blijk van welwillendheid, geen streng gebruik verlangt
te maken van haar regt om geestelijken, die niet tot de Freyburgsche diocese behooren,
van de candidatenlijst te weren.’
- Naar aanleiding van een artikel in de Kölnische-Zeitung, waarin met grooten lof
wordt gewaagd van het voornemen der belgische Regering om te Spa de speelbank
afteschaffen, en waardoor de vrees van sommigen, dat, na opheffing der pruissische
Banken, het euvel zich derwaarts verplaatsen zou, ongegrond geworden is, bevat de
Mainzer-Beobachter eenige opmerkingen over het spel in het algemeen, en over de
speelbanken in het bijzonder. ‘Wij houden van opregtheid (aldus drukt zich het
Mainzerblad o.a. uit), en daar wij in den kruistogt tegen de speelbanken zekere
huichelarij meenen te ontdekken, trekken wij, - zonder in het minst voor bondgenooten
der speelpachters te willen doorgaan, - partij tegen onopregtheid. Gijlieden roept
dagelijks met luider stemme, dat het spel een gruwel is. Welnu, ook de huichelarij
van zekere moralisten, die den kemel doorlaten en de mug uitziften, is niet
aantebevelen, en indien wij kiezen moesten, zouden wij aan het spel met al zijne
noodlottige gevolgen de voorkeur geven boven femelarij. Zedelijkheid bederft velen.
En is het geen valsche zedelijkheid, met zoo veel verontwaardiging te velde te trekken
tegen openlijk, eerlijk spel, waarbij ieder vooruit weet, dat de Bank de voordeelige
kansen op hare zijde heeft, en te gelijker tijd met lof te gewagen van den vooruitgang
der Berlijnsche en Brusselsche wedrennen, waarbij voortaan, naar men zegt, de
zuiverengelsche usantien stiptelijk ingevoerd en opgevolgd zullen worden? Is het
geene valsche zedelijkheid, zoo laag nedertezien op een vermaak, hetwelk, wij
erkennen dit, duur te staan kan komen, doch welks nadeelige gevolgen niet te
vergelijken zijn met de ellende, die de wedrennen na zich slepen? De speelbanken
hebben weinig of geene voorbeelden aantewijzen van een ondergang als dien, welke
dezer dagen het lot van den markies van Hastings geweest is. En de
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oorzaak is eenvoudig. Over het algemeen gaan aan de speelbanken, niet (zoo als te
Epsom) fortuinen verloren; zij, die te Homburg, te Wiesbaden, te Ems bezweken,
zochten daar, na tegenspoed, herstel van hunnen toestand, en niemand spreekt van
de velen, die dat herstel ook inderdaad vonden. Doch toegegeven, dat de meesten op
die plaatsen het rampzalig overschot van een verwoest fortuin verloren, - is het zoo
te verwonderen, dat men sterft, indien men, doodkrank of zwaar gewond in een
hospitaal gebragt, aldaar overlijdt? De gezonden komen daar niet. Bij de van
hoogerhand gepatrocineerde wedrennen is dat geheel anders; jongelieden van fortuin
poseren zich daar; het behoort tot den goeden toon; het brengt in aanraking met de
eersten des lands; men verliest, - ja, maar aan dezen of genen prins; men ruïneert
zich, - ja, maar de winner van den dag geeft een vorstelijk souper, waarbij (na
middernacht altijd) de vorstelijke eigenaar van Miss Arabella of van Flying Dutchman
de hand drukt van den arme, die gaarne tegen den volgenden dag een dak zou willen
vragen aan zijnen omgekochten jockey, zeer toevalligerwijze juist thans in dienst
getreden van den gelukkigen eigenaar van Miss Arabella, enz., met het paard, dat
heden zoo ver achterbleef, en waarop de nieuwe eigenaar bij den eerstvolgenden
wedren sommen durft wagen, alsof het heden gewonnen had. En nu spreken wij nog
niet van nog reusachtiger bedriegerijen, van beursspeculatien, van valsche berigten,
van gefingeerde telegrammen, van de Crédits, van wisselruiterij, van zoo vele met
ophef aangekondigde ondernemingen, die onder den schijn van vaderlandsliefde,
philanthropie, bevordering der nijverheid, enz., den geloovige burger het geld uit
den zak kloppen. Onze slotsom is deze: slechts arbeid, ware, voortbrengende arbeid,
is als middel om te winnen volkomen eerlijk. Het spel, als uitspanning, is geoorloofd.
Wie het spel, als winstbejag, afkeurt en wenscht te onderdrukken, keere zijne woede
niet in de eerste plaats tegen zoodanige wijze van spelen, waarbij geen bedrog plaats
heeft, maar wijde zijne krachten aan het tegengaan van valsch spel op de Beurs, in
de staatkunde, in de moraliteit en in de vlakten, die in de nabijheid der hoofdsteden
van Europa getuigen zijn van de ligtzinnigheid, waarmede men zijne fortuin, het
geluk der zijnen en zijne eer laat afhangen van paarden-skeletten en jockey-kunsten,
of erger.’
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[10 juni 1868
Tine int een wissel]
10 juni 1868
Tine int blijkens de onderstaande kwitantie een wissel van honderd francs. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
Reçu de Monsr. C.F. Brot
d'ordre de Monsr. J.D. Fischer a Gènes
et pour compte de Monsr. E.J. Potgieter à Amsterdam
la somme de
cent francs en or
dont quittance double ne valant que pour une seule.
Milan le 10 Juin 1868
E.H. Douwes Dekker
baronne de Wijnbergen
B.P. f. 100- en or

[11 juni 1868
Beschouwing in The Scotsman]
11 juni 1868
The Scotsman bevat op blz. 5 een beschouwing van vier kolommen naar aanleiding
van de engelse Max Havelaar-vertaling. (University Library, St Andrews Scotland;
brief met gegevens d.d. 2 april 1980, M.M.)
Het bleek niet mogelijk te zijn een fotokopie van deze krant te verkrijgen.
...the Dutch Government... is reproached with encouraging the growth of coffee and
sugar at the expense of the cultivation of rice, whereby it is maintained that famines
are occasioned: (quotation from Max Havelaar) ‘Famine? In Java, the rich and fertile,
Famine? Yes, reader, a few years ago whole districts were depopulated
by famine. Mothers offered to sell their children for food; mothers ate their
own children.’
...(We) declare this passage a gross exaggeration...
Max... had decided in his own mind that the inhabitants were oppressed by the native
chiefs... He is therefore always willing to listen to secret complaints...: (quotation from Max Havelaar) ‘And... what became of these poor
plaintiffs...? He who could fly, fled. But not every one could fly. The man
whose corpse floats down the river in the morning... he needs fly no more...
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The book... has remarkable literary merits, and possesses the rare attributes of
originality and genius, but is full of fallacie(s) and misrepresentations...
The numbers of police are so great, and their days of duty so wide apart and irregular,
that collusion between a watchman and a criminal is nearly impossible... The
proximity of the watch-houses renders it difficult for crime to escape detection, whilst
aggressive espionage is altogether avoided...
the prosperity of the peasentry is now so great... that there are few corners of the
earth where it can be rivalled.

[13 juni 1868
Van den Rijn (XXXIII)]
13 juni 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
138. (M.M.)

Van den Rijn, 11 Junij.
Volgens berigten uit Wiesbaden aan de Allgemeine-Zeitung, zou de jaarlijksche
Nassausche Protestanten-conferentie den 9den dezer te Limburg plaats vinden. ‘Onze
geestelijkheid (aldus drukt zich de berigtgever uit) is in geenen deele gesticht over
de hier en daar doorschemerende zucht om op kerkelijk gebied dezelfde
bureaucratische almagt te doen zegevieren, als die, welke wij, helaas, waarnemen
op staatkundig terrein; en hoewel wij erkennen, dat men in kerkelijke zaken met
meer omzigtigheid dan in de politieke te werk gaat, zijn wij evenwel vast besloten,
niet alleen onze oude voorregten te handhaven, maar zelfs, die uittebreiden, en wel
voornamelijk met het oog op de medewerking der gemeenten zelven in hare
aangelegenheden.’
- Men verneemt, dat de Hertog van Nassau gedurende eenigen tijd te Weenen
denkt te vertoeven; althans verwacht men aldaar de aankomst der Hertogin.
- Te Neuwied zal dezer dagen eene bijeenkomst plaats hebben van houtvesters uit
Zuid-Duitschland. Het aantal verwacht wordende deelnemers is zoo groot, dat men
de toevlugt zal moeten nemen tot de gastvrijheid van Neuwieds ingezetenen. Er
zullen in het belang van de houtcultuur, uitstapjes worden gemaakt naar het Zevenge-
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bergte; ook verwacht men, dat de Vereeniging, die thans sedert 19 jaren uitsluitend
den naam Zuidduitsch draagt, weldra een algemeen duitsch karakter zal aannemen.
- Men schrijft uit Kassel, dat aldaar, op den 3den dezer en volgende dagen,
vergaderingen zijn gehouden door het Algemeene Duitsche
Onderwijzers-genootschap. Nadat de heeren Hoffmann, hoofdonderwijzer te Hamburg,
Bertheld, directeur der Hoogere-burgerschool te Dresden, en Denhard, inspecteur
van het lager-onderwijs te Kassel, tot voorzitter en onder-voorzitters gekozen waren,
werd de orde van den dag voor de vergadering van den 4den Junij vastgesteld. Daartoe
werden de volgende onderwerpen gekozen: Diesterman's woord ‘leef geheel’, en de
stelling, dat het oprigten van school-synoden nuttig en noodzakelijk is tot ontwikkeling
van het schoolwezen. Op de eerste vergadering sprak o.a. de heer Wichard Lange,
van Hamburg, over het regt begrip van het godsdienstig element in het onderwijs.
Die spreker beweerde, dat het einddoel van elke opvoeding, waarvan, volgens hem,
het onderwijs een onderdeel uitmaakt, moest bestaan in de bevordering van ware
humaniteit, en dat het Christendom daartoe als middel behoorde te dienen, bovenal
echter aantewenden door het voorbeeld van den onderwijzer. Ook was die redenaar
van oordeel, dat bij de hoogescholen opvoedkundige faculteiten moesten worden
opgerigt. Een fransch onderwijzer, de heer Jost, woonde, op uitdrukkelijken last van
de fransche Regering, de vergadering bij; deze heer verklaarde, zijne beste
verwachtingen over de bijtewonen zamenkomst overtroffen te zien, en gaf als zijne
meening te kennen, dat alle onderwijzers, tot welken landaard of tot welke
geloofsbelijdenis ook behoorende elkander de hand behoorden te reiken, als
medearbeiders aan één groot werk: het bevorderen van algemeene menschenliefde.
‘Deze, en niet nationalen afkeer of haat (aldus drukte de spreker zich uit), behooren
wij allen onzen leerlingen inteprenten, en als blijk van die gezindheid bied ik u allen
den handdruk aan van de fransche onderwijzers.’ Na eenige woordenwisseling,
waarbij ook Darmstadt en Stuttgart in aanmerking kwamen, werd Berlijn gekozen
tot de plaats, waar in het volgende jaar de Vereeniging hare vergadering zal houden.
- De Kölnische-Zeitung, melding makende van de aangekondigde dusgenaamde
pleizier-treinen, welke op de 20sten dezer van Amsterdam en Rotterdam naar Keulen
zullen vertrekken, roemt de inzigten

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

58
der nederlandsche spoorwegdirectien om op die wijze door goedkoopte duizenden
in de gelegenheid te stellen, een nuttig en aangenaam uitstapje te maken. Zij uit den
wensch, dat ook de duitsche spoorwegbesturen dat voorbeeld mogen volgen, ten
einde vele Duitschers uit den omtrek van Keulen en uit die stad zelve in de
gelegenheid te stellen, de merkwaardigheden der twee grootste steden van Nederland
te bezigtigen.
Ten aanzien der werkzaamheden van den noordduitschen Rijksdag maakt de
Kölnische-Zeitung de volgende opmerkingen: ‘Hoezeer de voorloopige dicussien
over het budjet nog geheel gevoerd zijn op de bij het oude reglement van orde
voorgeschreven wijze, heeft men echter feitelijk, en zonder voorafgaande afspraak,
eene poging gedaan om de behandeling der zaken te doen plaats hebben, zonder
voorafgestelde redenaarslijst, en wij moeten erkennen, dat deze poging voortreffelijk
geslaagd is. De levendige en duidelijke bewijsvoering, welke de debatten kenmerkte,
maakte een te dieperen indruk, omdat zij den stempel droeg van spontaneïteit. Het
was te voorzien, dat de begrooting van Marine, in verband met den strijd over de
wet op het beheer der Bondsschulden, zich terstond op den voorgrond dringen zou.
Wij meenen echter, dat de nationaal-liberalen, in hunne poging om die begrooting
te verhoogen, wel eenigzins te haastig te werk gingen; haastiger immers dan de
Regering zelve behoeft de Rijksdag niet te zijn. De toon der debatten bleef evenwel
kalm en verzoenend; alleen de Afgevaardigden von Blankenburg en Wagner trachtten
zekere scherpte in hunne betoogen te leggen, waarover zij evenwel door den graaf
Schwerin, onder luide bijvalsbetuigingen van al de fractien der liberale partij, werden
teregtgewezen. Bij het sluiten der zitting van den 8sten dezer opperde de Afgevaardigde
Reinke het voorstel om de bepalingen op de voltalligheid van het Huis, - thans alleen
van toepassing op het stemmen, - ook voor de discussien te doen gelden. Men gelooft
echter niet, dat dit voorstel zal worden aangenomen.’

[17 juni 1868
Van den Rijn (XXXIV)]
17 juni 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
141. (M.M.)
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Van den Rijn, 16 Junij.
Men schrijft uit Darmstadt: ‘Gelijk men weet, koesterde onze vorige minister van
Oorlog, ten einde de schatkist van ons zwaar belast land zoo veel mogelijk te ontzien,
het voornemen om niet vóór 1869 de militaire tractementen naar pruissischen maatstaf
te verhoogen. Het divisie-commando (uitgeoefend door Prins Lodewijk) verlangde
echter onmiddelijk tot deze verhooging overtegaan. De strijd daarover heeft aanleiding
gegeven tot de jongste geschillen tusschen het ministerie en het commandement,
welke ten laatste, op aandrang van het Kabinet te Berlijn, met het ontslag van den
minister van Oorlog geëindigd zijn. Het militaire budjet van den tegenwoordigen
minister is dan ook terstond met 100.000 fl. verhoogd, waaruit noodwendig eene
verhooging der belasting moet voortvloeijen.’
- Men leest in de Rijnsche dagbladen, dat professor Virchow
(Volksvertegenwoordiger voor Berlijn) openlijk aangevallen is, omdat hij in zijne
hoedanigheid van bestuurder van een anatomisch instituut bekwame israëlietische
artsen heeft uitgesloten van het onderwijs. In zijne verdediging maakt professor
Virchow de opmerking, dat tot nu toe in Duitschland geene israëlietische geleerden
tot gewone hoogleeraren in de medicijnen of chirurgie benoemd zijn. Van eene andere
zijde wordt evenwel beweerd, dat dit slechts ten deele juist is, dewijl te Jena en te
Heidelberg wel degelijk Israëlieten tot gewone hoogleeraren in die vakken benoemd
zijn. ‘Het is te hopen (zegt de Kölnische-Zeitung), dat men ook te Berlijn dat voorbeeld
spoedig zal volgen, vooral dewijl de eerste schrede op dezen weg van vooruitgang
sedert lang gedaan is, zonder dat, zoo ver wij weten, deze vrijzinnigheid nadeelige
gevolgen voor de wetenschap na zich heeft gesleept; niemand althans heeft tot nu
toe klagten vernomen over het onderwijs in de kliniek, 't welk aan de universiteit in
die stad door twee israëlietische buitengewone hoogleeraren gegeven wordt.’
- In vele dagbladen klaagt men over het onevenredig hooge briefport, 't welk voor
brieven uit zekere gedeelten van Duitschland naar Frankrijk en Engeland nog altijd
geheven wordt. Voor een brief naar Alexandrie, in Egypte, bedraagt het port drie, voor een brief naar Nieuw-York vier silbergroschen (24 centen ned.); terwijl de
frankering naar Frankrijk en Engeland (alleen voor brieven uit de Rijnprovincie
uitgezonderd) respectivelijk 4½ en 5 silbergroschen kost. Men meent, dat er wel kans
zou zijn om door eene overeenkomst met die
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landen tot eene vermindering te geraken, zonder daartoe juist de expiratie van de
gesloten post-conventien aftewachten.
- Ten vervolge op vroeger daaromtrent medegedeelde berigten, verneemt men
thans uit het Badensche, dat het Freyburger domkapittel niet voldaan heeft aan het
verlangen der Regering om de lijst der candidaten voor den aarstbisschoppelijken
zetel op nieuw voltallig te maken, nadat de Regering die, onder wraking van bijna
al de voorgedragenen, had teruggezonden. Het kapittel heeft verklaard, alleen
gehouden te zijn, zich door het eenmaal aanbieden eener lijst van candidaten te
verzekeren, wie hunner aan de Regering aangenaam wezen zouden, ten einde daarna
uit de drie personen, die de Regering daarop, volgens de meening der domheeren,
behoorde te laten staan, eene vrije keuze te doen. Het kapittel bestrijdt het regt der
Regering, zoowel om te verlangen, dat geene andere dan haar welgevallige personen
op de candidatenlijst gebragt worden, als om al de candidaten, op één na, te schrappen.
Het domkapittel verklaart alzoo, bij de eenmaal aangeboden lijst te volharden, en
verzoekt, van de daarop voorkomende personen slechts zoo vele terugtewijzen, dat
uit de overblijvende eene behoorlijke keuze kan worden gedaan, dewijl dit onmogelijk
is indien deze keuze zich slechts tot één persoon zou beperken. ‘Daaruit blijkt ten
duidelijkste (aldus drukt zich de Kölnische-Zeitung uit), dat het domkapittel, volgens
zijne meening, het regt hebben zou, de Regering te dwingen tot het erkennen van
een bisschop, wiens benoeming haar onaangenaam is. Het regt der Regering om
zekere candidaten van de voordragt te weren, zou daardoor illusoir gemaakt worden,
en wel beschouwd, achten wij in dit geval het voorstellen van candidaten geheel
overbodig. Welke zekerheid toch blijft der Regering over, dat niet een politieke
scheurmaker, een stokebrand, met invloed en magt zal worden bekleed, indien zij
onvoorwaardelijk genoodzaakt werd, minstens drie van de voorgedragenen als
benoembaar aantenemen? Van dat gevoelen schijnt evenwel de H. Stoel te zijn, daar
ook zij verklaard heeft, dat het der Regering niet vrijstond, al de candidaten, of allen
op één na, van de lijst te schrappen. En alzoo schijnt de verkiezing van een
aartsbisschop te Freyburg hoe langer hoe meer het karakter van een staatkundig
geschilpunt aantenemen.’
- Uit Berlijn wordt het overlijden gemeld van den heer Heinrich Krause,
hoofdredacteur van de Protestantische Kirchen-Zeitung en
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vroeger Afgevaardigde voor Maagdenburg. Hij werd beschouwd als een der ijverigste
voorgangers in de rigting van Schleiermacher, en had slechts den ouderdom van 46
jaren bereikt.
- De Kölnische-Zeitung deelt, onder voortdurende betuiging van hare
verontwaardiging, verschillende uittreksels mede uit zuidduitsche dagbladen, waarin
òf democratische en socialistische denkbeelden worden verkondigd, òf waarin Pruissen
als de verdrukker van Duitschland wordt geschetst. Zoo noemt o.a. (volgens genoemde
courant) de Würtemberger-Landeszeitung het Koningschap ‘een door de sabel staande
gehouden caesarismus; een versleten regeringsvorm.’ Volgens het Keulsche blad, is
de partij, waarvan de wurtembergsche courant het orgaan is, ‘het brandpunt van
republikeinsche denkbeelden, en zeer na verwant met de communisten en socialisten;
zij ondermijnt alle zedelijke grondbeginselen, waarop toch elke maatschappelijke
vereeniging behoort gegrondvest te zijn, en versmaadt ook de hulp niet van zekere
jezuïtische politiek. De democratie is niet zeer keurig in hare middelen, en zou zelfs
niet ongaarne de revolutie en ook de tusschenkomst van den vreemdeling inroepen
om haar doel te bereiken.’ Ook over andere bladen uit Zuid-Duitschland wordt een
gelijk oordeel uitgesproken, en voornamelijk wordt de Volksbote hevig aangevallen
wegens zijne berigten over zekere toerustingen, welke in het Fuldasche zouden plaats
hebben; kennelijk met het doel om Frankrijk aantevallen, ten einde na het verslaan
van dien vijand, te gemakkelijker Zuid-Duitschland te kunnen inslikken.’ De
Kölnische-Zeitung verklaart die berigten over militaire toerustingen voor logenachtig.

[18 juni 1868
Brief van Potgieter aan Busken Huet]
*18 juni 1868
Brief van E.J. Potgieter aan Cd. Busken Huet. Fragment. (De volledige
briefwisseling van E.J. Potgieter en Cd. Busken Huet, I; Groningen 1972; blz. 447)
breistertje enz.: toespeling op schilderijen e.d., in een eerder deel van de brief
vermeld.
D(ouwes) D(ekker) schijnt nog voor den val van het Ministerie plotseling uit den
Haag verdwenen, ten gevolge eener brouille met Rochussen - volgens d'Ablaing is
Mimi weêr met hem te Keulen. Zijne arme vrouw, de vierde uit mijn galerie van
heden, geen brei-
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stertje, geen sylphide, geen Therese, - maar ongetwijfeld de ongelukkigste van alle
vier, geeft nu lessen in talen, muzijk enz., daar de school van Lecomte heeft
opgehouden. Tot nog toe verdient zij maar f 30 per maand, maar hoopt nog altoos
dat Dekker slagen zal.

[19 juni 1868
Van den Rijn (XXXV)]
19 juni 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 143.
(M.M.)
tientallig stelsel: de rationalisering van de maten, gewichten en munten is een
proces geweest dat in verschillende europese landen tot in de twintigste eeuw heeft
geduurd.

Van den Rijn, 17 Junij.
Volgens berigten uit Berlijn, is door den noordduitschen Rijksdag een tientallig
stelsel voor maten en gewigten aangenomen, hetwelk echter eerst in 1872 zal worden
ingevoerd. De Kölnische-Zeitung zegt daarover het volgende: ‘Deze maatregel is
ontegenzeggelijk van groote beteekenis, en tevens noemen wij, in overeenstemming
met het gevoelen van den Afgevaardigde Twesten, de bepaling dat sommige duitsche
benamingen zullen behouden blijven, zeer doelmatig, aangezien wij ons daarvan
eene meer geleidelijke algemeene invoering voorstellen. Nu zal, naar wij hopen, ook
weldra eene decimale indeeling der munt volgen, waarop reeds in de verhandelingen
van den Rijksdag gedoeld is.’
Omtrent het nieuwe stelsel van maten en gewigten, deelen andere dagbladen o.a.
het volgende mede: ‘De grondslag van het stelsel is het veertig-millioenste deel van
den omtrek der aarde, of de meter, waarvan een platina-standaard te Berlijn bewaard
wordt. Deze meter, waaraan men in het Duitsch den naam Stab geven zal, verschilt,
volgens naauwkeurige waarnemingen, slechts eenige millioenste deelen van den
platina standaard, die, als grondslag van het stelsel, te Parijs gedeponeerd is, en welk
verschil hoogstwaarschijnlijk is toeteschrijven aan de moeijelijkheid om aan de
bedoelde voorwerpen een volkomen gelijken graad van warmte medetedeelen; hetgeen
evenwel in de praktijk geen noemenswaardig verschil oplevert. Het honderdste deel
des meters (centimeter) heet Neuzoll; het duizendste deel (millimeter), Strick. Tien
meters (decameter) maken eene Kette uit; duizend meters zullen kilometer genoemd
worden. Voor vlak-
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temaat zal de vierkante meter (Kwadratstab) als eenheid gelden; honderd
kwadraatmeters dragen den naam Ar, en tienduizend kwadraatmeters zullen Hektar
genoemd worden. Voor inhoudsmaat geldt de kubiekmeter als grondslag; het
duizendste deel daarvan de liter of Kanne; de halve kan heet Schoppen; honderd
kannen maken een hectoliter of Vat, en vijftig kannen een Schepel uit. Voorts zal de
mijl eene lengte hebben van 7500 meters. De gewigtseenheid is de kilogram,
gelijkstaande met het gewigt van eene kan gezuiverd water, bij 4o warmte van den
honderddeeligen thermometer. De kilogram verdeelt men in 1000 grammen, met
decimale onderverdeeling. Tien grammen maken een Neu-Loth; het tiende deel van
een gram heet decigram; het honderdste, centigram, enz. Een half kilogram heet een
pond; 100 ponden maken een centenaar, en 1000 ponden eene Tonne uit.’ - De
Mainzer-Beobachter zegt, het zeer te betreuren, dat bij dezen prijzenswaardigen
vooruitgang niet meer eenvoudigheid in de terminologie in acht genomen is. ‘Wij,
voor ons (zegt het blad), nemen de vrijheid, van den heer Twesten en de
Kölnische-Zeitung van gevoelen te verschillen omtrent de wenschelijkheid om
sommige oude benamingen aantehouden, en gelooven geenszins, dat dit de invoering
gemakkelijker maken zal; integendeel, wij verwachten daarvan verwarring, vooral
daar men zich er op schijnt toegelegd te hebben om het nieuwe stelsel zoo onsmakelijk
mogelijk te doen zijn. Wat hebben wij met milligram, dekagram en hektar te maken?
Het aannemen van meter, liter en kilo zou voldoende en eenvoudiger, en dus, naar
ons inzien, praktischer geweest zijn. Eenmaal met den meter kennis gemaakt
hebbende, is het begrip van tiendeelige onderdeelen en veelvouden voor ieder
gemakkelijk te vatten, zonder het lastige geheugenwerk, 't welk nu die bastaardnamen
vorderen. Om de beteekenis van het woord Ar te vatten, moet men den landman die
uitdrukking doen herleiden in 100 kwadraatmeters, of het vierkant op de lijn van 10
meters. Indien men dus ter verduidelijking van die vreemde namen gedurig op het
gronddenkbeeld des stelsels moet terugkomen, zou het, o.i., beter geweest zijn, dat
gronddenkbeeld tevens in de uitdrukking te bewaren, en liever van 1/1000 meter dan
van een millimeter, - liever van 10 meters dan van eene kette of dekameter te spreken.
Tegen het behouden van de benaming mijl zouden wij minder bedenking hebben,
ofschoon wij weder niet inzien, waarom aan deze latijnsche uitdrukking voor 1000
schreden de
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voorkeur zou moeten worden gegeven boven het voor ieder begrijpelijke 1000 of
10,000 meters. De bepaling, dat voortaan zoodanige mijl eene lengte van 7500 meters
hebben zal, noemen wij zonderling en in strijd met het geheele stelsel. Ook heeft het
ons bevreemd, dat bij de nieuwe bepalingen niet schijnt gedacht te zijn aan het
overeenbrengen van zeemijlen met de thans aangenomen afstandsmaat.’
- De Kölnische-Zeitung deelt het volgende mede: ‘De intrekking der afzonderlijke
gezantschappen van de Hansesteden te Londen, te Parijs en te Washington is eene
nieuwe schrede tot het concentreren van de diplomatie te Berlijn. De omstandigheid,
dat Italie, hoewel het zijne diplomatieke verhouding tot Duitschland, over het geheel
genomen, aan den gezant bij het Noordduitsch-Verbond heeft opgedragen, nog altijd
bij kleinere Hoven gemagtigden aanhoudt, vindt hare verklaring in den wensch der
italiaansche Regering om door de afzonderlijke Staten uitdrukkelijk erkend te worden;
eene begeerte, die evenwel, met het oog op het Tolverdrag van 1865, waarbij die
erkenning behoorlijk gestaafd werd, als overbodig te beschouwen is. Het niet-opheffen
van dusdanige gezantschappen van ondergeschikt belang, als bijv. in Mecklenburg,
schijnt dan ook feitelijk alleen in verband te staan met representatie bij familie-feesten,
vorstelijke bezoeken en dergelijke gelegenheden.’

[24 juni 1868
Van den Rijn (XXXVI)]
24 juni 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
147. (M.M.)

Van den Rijn, 22 Junij.
Men leest in de Frankfurter-Zeitung: ‘Tot in het jaar 1848 mogt geen dagblad ter
perse gelegd worden, voordat de handschriften der artikelen van regeringswege
gelezen en goedgekeurd waren. Dezen preventiven maatregel noemde men censuur.
Tegenwoordig echter mag geene courant worden uitgegeven, voordat zij door een
beambte, die den titel van lector draagt, beoordeeld is geworden, en dat noemt men:
vrijheid van drukpers. De voormalige censuur en de tegenwoordige drukpersvrijheid
komen hierin overeen, dat zij eene vrije uiting der gedachte door middel van de pers
belemmeren. Het onderscheid tusschen deze twee regimen is, dat vroeger, ingeval
de censuur wat ver ging en, met het afkeurenswaardig misbruik van persvrijheid,
tevens het behoorlijk uiten van meeningen onder-
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drukte, de weg van onderhandeling, ja zelfs van klagen openstond. Thans evenwel,
nu de censor den naam van lector draagt, wordt niet alleen het veroordeeld handschrift,
maar ook het geheele gedrukte blad, ja zelfs de letterbak verbeurdverklaard, en
daardoor heeft een vergrijp tegen den eigendom plaats, hetwelk dan toch in den regel
door de regterlijke magt zelve als misdadig wordt aangemerkt; de lector oefent een
gezag uit, 't welk tegen alle bekende algemeene regtsbegrippen aandruischt. Hij
oordeelt, veroordeelt en straft zonder vonnis; tegen zijne uitspraken bestaat geen
hooger beroep. De uitgever van een dagblad moet zich zijne uitspraken laten
welgevallen, zoo als de landman eene hagelbui, die zijnen oogst vernielt. De zaken
zijn thans zoo ver gekomen, dat wij onder het stelsel van de tegenwoordige
persvrijheid met smart terugzien naar het regime van vóór 1848, dat toen echter als
in strijd met de zedelijke regten van den staatsburger beschouwd en daarom afgeschaft
werd.’

[25 juni 1868
Van den Rijn (XXXVII)]
25 juni 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
148. (M.M.)
Blijkens de eendere datering van 22 Junij behoort deze bijdrage tot dezelfde
inzending als de bijdrage in het nr. van 24 juni.

Van den Rijn, 22 Junij.
Nog gedurig nemen de Rijnsche dagbladen berigten over uit zuidduitsche couranten,
waarin de houding van den Afgevaardigde Völk in de vergaderingen van het
Tol-parlement beoordeeld wordt. De organen van de nationaal-liberale rigting,
waartoe, gelijk men weet, ook de Kölnische-Zeitung behoort, beijveren zich om den
bijval te doen uitkomen, dien de heer Völk van gelijkgezinden heeft mogen inoogsten;
ofschoon het ook nooit ontbreekt aan aanhalingen uit zuidduitsche dagbladen, welke
beweren, dat deze Afgevaardigde ‘zich door den schijn van gastvrijheid heeft laten
verlokken, om de belangen van zijn vaderland ten offer te brengen aan noordduitschen
hoogmoed en zelfzucht.’ Op een te Augsburg dezer dagen te zijner eere gegeven
feestmaal heeft de heer Völk daaromtrent o.a. gezegd, dat hij, voor zich, geene
aanspraak maakte op de verdienste, welke men aan de door hem in het Tol-parlement
geuite meeningen wel wilde toekennen, dewijl de eenige kracht dier meeningen
gelegen
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was in hare toepasselijkheid op de feitelijke toestanden, en in den weêrklank, die
zijne woorden gevonden hadden in alle duitsche harten; hij had slechts het geluk
gehad, op de regte plaats en op het juiste oogenblik iets te mogen zeggen, 't welk
door duizenden gemoederen gevoeld werd; hij was slechts het werktuig geweest om
uitdrukking te geven aan den algemeenen nationalen geest. ‘Daarop grondde zich
dan ook (aldus vervolgde die spreker) de hoop op Duitschlands toekomst, want zoodra
het bleek, dat slechts een eenvoudig woord noodig was om alom instemming
teweegtebrengen, leed het geen twijfel, dat die eensgezindheid de kracht verleenen
zou om, ondanks al de hinderpalen, het groote doel te bereiken. Men besefte, dat het
duitsche Parlement geenszins in het leven was geroepen om alleen over belastingen
en inkomende regten te beraadslagen, - het vertegenwoordigde het gronddenkbeeld,
dat geheel Duitschland te zamen behoort; het was de uitdrukking van den wensch
om aan landzaat en vreemdeling te toonen, dat voortaan geene scheiding mogelijk
is, en dat slechts één vaderland bestaat voor allen, die Schiller en Göthe vereeren.’
Op de door den burgemeester van Augsburg in een feestdronk uitgesproken wensch,
dat hij op den ingeslagen weg mogt voortgaan, verklaarde de heer Völk, dat hij in
zijnen strijd voor eenheid zou volharden, zoo lang ‘nog één ademtogt in hem leefde.’
Hij vermaande voorts zijne toehoorders om niet, op het voorbeeld der tegenstanders,
de duitsche partij te schandvlekken door hoon, leugen en laster, doch trouw
medetewerken aan de gemeenschappelijke taak. ‘De duitsche natie (zeide hij) heeft
regt op hare toekomst, en op de hulp van al hare leden; het duitsche Rijk was eenmaal
magtig en onverdeeld, en het regt om dit op nieuw te worden, - een regt, dat van tien
eeuwen dagteekent en iets meer beduidt dan aanspraken, welke aan den tijd der
overheersching door den vreemdeling ontleend zijn, - dat regt moeten wij handhaven.
Men geve echter niet toe aan ijdele droomerij; alleen op praktische wijze kan ons
doel bereikt worden. Een gelijk doel behoort den mannen van het Noorden en van
het Zuiden voor oogen te staan; wat hen nog scheidt, zijn vooroordeelen en
misverstand.’ De redenaar besloot zijne toespraak met een vivat op de toekomst van
het in wording zijnde duitsche Rijk, en werd in gelijken geest beantwoord door de
heeren Elben en Schnitzer uit Stuttgart, die op bedoeld feest de grootduitsche nationale
partij vertegenwoordigden.
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- Men schrijft uit Gotha, dat de regerende Hertog, uit bijzondere belangstelling in de
tooneelspeelkunst, persoonlijk de directie van het hoftheater op zich genomen heeft.
- De Groothertog van Hessen heeft eene nieuwe medalje ingesteld, als
onderscheidingsteeken voor de militairen, die nog onder Lodewijk I gediend hebben.
De feestelijke viering van deze instelling heeft op den 14den dezer maand te Darmstadt
plaats gehad. ‘Men ziet daaruit (aldus laat zich de Kölnische-Zeitung over deze zaak
uit), dat het Hessenland, wat ook de vijanden van Pruissen daartegen mogen
aanvoeren, nog altijd zelfstandig is, en dat den Souverein van dien Staat nog altijd
de vrijheid wordt gelaten, zich te vermaken met uitspanningen, zoo als wij dat van
oudsher bij zulke kleine Vorsten gewoon zijn.’ De Mainzer-Beobachter, dit
mededeelende, zegt, dien schimpscheut niet goed te begrijpen, daar toch de
Souvereinen van grootere Staten ook van hunne zijde behagen scheppen in het
vermenigvuldigen van allerlei onderscheidingsteekenen, getuigen ‘de adelaars van
witte, zwarte en roode kleur, één en tweekoppig en verdeeld in klassen, met bijvoeging
van eikenloof, sterren en diamanten.’

[29 juni 1868
Van den Rijn (XXXVIII)]
29 juni 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
151. (M.M.)

Van den Rijn, 26 Junij.
De Kroonprins van Pruissen is Frankfort gepasseerd, en van daar, in gezelschap des
Konings, dien hij in deze stad aantrof, naar Worms gereisd. De Koningin is uit
Baden-Baden te Frankfort aangekomen. Men weet nog niet, of de Koning over Keulen
of over Frankfort naar Berlijn zal terugkeeren.
- De Rijnsche bladen vermelden uitvoerig, hoe de Koning van Pruissen te Hannover
ontvangen is. Men beweert, dat Z.M. zich bij het vertrek uit die stad, zeer tevreden
heeft betoond over den geest der bewoners. Ook te Hildesheim werd Z.M. met
geestdrift ontvangen. Er waren eerepoorten opgerigt; de magistraat, de burgemeester,
de schuttersgilden en de vertegenwoordigers van het schoolwezen hebben Z.M. daar
verwelkomd. Op het raadhuis werd een collation gebruikt, waarbij afgevaardigden
van Alfeld, Goslar, Bockenem en Saarstedt tegenwoordig waren, benevens deputatien
uit de landelijke
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gemeenten. De ontvangst was, volgens genoemde couranten, overal hartelijk.
- De vroeger gematigd-liberale Hessische-Landeszeitung is, naar men verneemt,
in eigendom overgegaan op een uit leden der democratische partij te Mainz en te
Darmstadt zamengesteld genootschap.
- Uit Ems wordt geschreven, dat die badplaats tegenwoordig bijzonder druk bezocht
wordt; men telt duizend personen meer dan in de maand Junij van het vorige jaar,
en de bad-administratie heeft dagelijks meer dan 500 baden te leveren; terwijl men
in het vorige jaar met 300 baden volstaan kon. Dezer dagen is het fransche tooneel
te Ems geopend.

[30 juni 1868
Van den Rijn (XXXIX)]
30 juni 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant. no.
152. (M.M.)
Een Mainzer blad: hoewel hier niet de Mainzer Beobachter genoemd wordt, is de
hele tekst kennelijk afkomstig van Multatuli zelf.

Van den Rijn, 28 Junij.
De regeringsgezinde Rijnsche dagbladen maken met zekeren ophef gewag van de
ontvangst, welke den Koning en den Kroonprins van Pruissen, die den 26sten dezer
Frankfort bezochten, in deze stad is ten deel gevallen. De Koning liet het regiment
Pommersche fuselieren, de Rijnlandsche dragonders en eene batterij artillerie voor
zich paraderen, en begaf zich daarna te voet langs de promenaden, naar het hôtel
Westendhall, dat met vlaggen versierd was. Men vermeldt, dat Z.M. alom op zijnen
weg met vreugdekreten begroet werd. De twee vorstelijke personen zouden des
avonds te zeven ure vertrekken. Een Mainzer blad doet, naar aanleiding dezer berigten,
de vraag, of men uit de bijzondere vermelding van het uitsteken der vlag uit het hôtel,
waar Z.M. zijnen intrek nam, de slotsom zou mogen trekken, dat andere particuliere
gebouwen niet met dergelijke vreugdeteekenen versierd waren? Het betoogt voorts,
dat het gejuich op den weg, dien de Koning langs ging, niet als eene zeer afdoende
manifestatie mag worden opgevat, dewijl het fatsoenlijk publiek bij zulke
gelegenheden het minst vertegenwoordigd is. ‘Wij meenen te mogen verzekeren
(aldus gaat die courant voort), dat Frankfort nog altijd niet pruissischgezind is, en
dit niet spoedig worden zal. Wij noemen de
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pogingen van zekere bladen om dit anders te doen voorkomen onhandig en in strijd
zoowel met de waarheid, als met de verlichte, humane denkwijze van den Monarch
zelven, die zeer onlangs te Hannover uitdrukkelijk verklaarde, voor het tegenwoordige
geene aanspraak te maken op de genegenheid zijner geannexeerde onderdanen. De
Koning eerbiedigt hunne gehechtheid aan vroegere regeringsvormen en dynastien,
en vordert slechts gehoorzaamheid. Maar de oogendienende dagbladschrijvers gaan
verder, en schijnen niet intezien, dat zij zich bespottelijk maken, door den wrevel,
die zich kort geleden openlijk lucht gaf, en thans nog in het verborgen bestaat, zoo
eensklaps voortestellen als overgegaan in vurige toegenegenheid. Zij bewijzen
daardoor aan de partij, die zij meenen te ondersteunen, eene slechte dienst.’
- Men schrijft uit Darmstadt: ‘Aan de hessische Volksvertegenwoordiging is door
den minister van Justitie een wetsontwerp voorgelegd, waarbij, ook in de niet tot het
Noordduitsch-Verbond behoorende gedeelten des lands, de gijzeling voor schulden
wordt afgeschaft. De bedoeling schijnt te zijn, de wetgeving op dat punt geheel en
al in overeenstemming te brengen met die, welke onlangs in Ober-Hessen is
ingevoerd.’ - Het voorstel der Regering, om het militaire budjet met 900,000 fl. te
verhoogen, is door de Kamer aangenomen. Vele dagbladen beklagen zich over deze
vermeerdering van uitgaven, ‘vooral (gelijk sommige zich daaromtrent uitdrukken),
dewijl het van algemeene bekendheid is, dat èn het voordragen èn het aannemen van
deze voor ons klein land zoo drukkende vermeerdering van lasten geschied is op
aandrang van het Berlijnsche Kabinet, hetwelk de pruissische reglementen, zoowel
wat wapening, uitrusting en exercitie aangaat, als omtrent de betaling van
tractementen, met den meesten spoed hier wenscht ingevoerd te zien. De sympathie
voor die buitenlandsche pressie is bij het leger niet onverdeeld, daar de tevredenheid
van sommige bevoordeelden niet opweegt tegen het misnoegen van anderen, die
minder ingenomen zijn met zekere al te strenge bepalingen op de dienst; doch behalve
deze opmerking blijft het de vraag, of de tegenzin der geheele natie om, ten gevolge
van pruissische willekeur, hooger belast te worden dan reeds het geval was, niet zeer
nadeelig werken zal op den geest, welken men gedurig inroept, wanneer er spraak
is van duitsche éénheid.’
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- Aan de Kölnische-Zeitung wordt uit Mainz geschreven: ‘Met eene ongeëvenaarde
onbeschaamdheid in uitdrukking spreekt het katholieke Mainzer-Journal, een blad,
hetwelk een eenigzins officiëel karakter heeft, en van zekere zijde ondersteund wordt
door gedwongen abonnementen, op de volgende wijze over de mogelijkheid van een
oorlog met Frankrijk, en over de houding der Katholieken bij die eventualiteit. Het
is eene bepaalde waarheid, dat de zuidduitsche Katholieken, als zoodanig, niets te
vreezen hebben van eene door Frankrijk behaalde overwinning; men verkeert in de
vaste overtuiging, dat Frankrijk innig katholiek is niet alleen, maar dat bovendien
de Kerk in dat land bij den dag toeneemt in gezag en populariteit. En ook ten onzent
bestaat een heugelijk ontwaken van het godsdienstig leven; de Kerk wil vrij zijn, weldra zal men hare diepgevoelde, innige wenschen niet langer kunnen onderdrukken.
En toch ziet de Katholiek zich nog altijd van vele zijden beklemd tusschen het
zoogenaamd-liberaal staats-despotismus en de sabel-heerschappij. Indien Frankrijk,
daarop acht slaande (en wij weten, dat het dit doet), Pruissen aanvalt, dan voorzeker
zal het in Zuid-Duitschland op geringen tegenstand stuiten.’ ‘Plomper en
onbeschaamder (aldus vervolgt de Keulsche courant) dan dit door de Regering
bezoldigde blad, kan men wel niet spreken. De Franschen weten het nu, waar en op
welke voorwaarden zij slechts ‘geringen tegenstand zullen vinden.’

[1 juli 1868
Van den Rijn (XL)]
1 juli 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
153. (M.M.)
Blijkens de eendere datering van 28 Junij behoort het onderstaande tot dezelfde
inzending als de bijdrage in het nr. van 30 juni.

Van den Rijn, 28 Junij.
Gelijk men weet, heeft sedert eenigen tijd de bewering van den evangelischen
geestelijke Knak, dat de zon zich om de aarde beweegt, de publieke opinie
beziggehouden. De Kölnische-Zeitung deelt over dat onderwerp het volgende mede:
‘De Berlijners verdiepen zich hoe langer hoe meer in de theologie. De gemeenteraad
werd dezer dagen ernstig teregtgewezen door de Kreuz-Zeitung, wegens de
“onchristelijke” wijze, waarop dat ligchaam de door het medelid Kochhahn
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voorgedragen verdediging van de stellingen des pastoors Knak had beantwoord.
Onderhoudender evenwel dan het hoofdartikel in die courant over deze
aangelegenheid, is een schrijven van den heer Knak zelven, hetwelk zij mede in hare
kolommen opneemt. Een gedeelte zijner ambtsbroeders had den bijbeltekst: “Zon,
sta stil, enz.” willen redden door de bewering, dat de Bijbel zich ten allen tijde had
gevoegd naar het spraakgebruik, even als wij nog heden ten dage zeggen: “de zon
gaat op”, zonder daarmede het stelsel van Copernicus te willen aantasten. Maar de
heer Knak laat zich met zulke uitleggingskunsten niet te vrede stellen. Er staat in de
H. Schrift: “God laat zijne zon opgaan, enz.”, en bijgevolg verbiedt hem zijn geweten,
een anderen regel voor het wereldstelsel aantenemen, dan door die woorden wordt
geopenbaard. Hij sluit met de woorden: “De spotternijen, die ik mij door mijne
meening op den hals haal, treffen mij niet; ik ben vergenoegd als een kind, en sluit
mij des te vaster aan mijnen Heer en Heiland aan. Voor 't overige sta ik met mijne
overtuiging niet alleen; vele wetenschappelijke autoriteiten deelen in mijne meening,
en zij beschouwen het als de taak der wetenschap, om het aanbiddelijk Woord Gods
als nederige dienstmaagd ter zijde te staan, ten einde dat Woord in alle “demoedigheid
te dienen.” Wij, voor ons (aldus besluit de Kölnische-Zeitung), laten het geloof van
den pastoor Knak en van zijne geestverwanten in zijne waarde, en maken van deze
twisten slechts melding, omdat zij tot de geschiedenis van den dag behooren.’
- In een correspondentie-artikel uit Karlsruhe komt het volgende voor: ‘Vergun
mij, u eenige ophelderingen te geven omtrent de geruchten van een badensch versterkt
kamp aan den oever van den Rijn; - die geheele zaak komt neder op... eene loods.
De naar Rastadt verplaatste pionniers houden, gelijk vroeger te Mannheim, thans
aan de rivier de Murg en aan den Rijn, oefeningen in het leggen van bruggen. Tot
het bergen der daartoe noodige gereedschappen was eene schuur noodig, en de daartoe
gekozen plaats ligt op het gebied der gemeente Munchhausen, welker grenzen, door
veranderingen in den loop van den Rijn, niet juist overeenkomen met de badensche
landsgrenzen. Ziedaar de geheele zaak, die, in den mond der pessimisten, reeds tot
een “versterkt kamp op den linker Rijn-oever” vergroot is geworden. Wij zijn
bovendien in staat, alles wat gezegd is geworden over te dier zake gewisselde
diplomatieke stukken voor louter
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verzinsels te verklaren. Het verschijnen en arbeiden van pionniers is voor 't overige,
ook van fransche zijde, eene zeer gewone zaak. Bijna alle jaren worden nabij
Straatsburg bruggen geslagen, natuurlijk onder voorkennis en met goedkeuring der
badensche Regering.’
- Een correspondentie-artikel uit Thuringen behelst het volgende: ‘Wie
tegenwoordig de kleine Thuringsche Staten met onbevooroordeelden blik gadeslaat,
zal de aangename opmerking maken, dat de belangstelling in het
Noordduitsch-Verbond gedurig levendiger wordt, en dat de verschillende bezwaren,
die aanvankelijk van een nieuwen toestand onafscheidelijk zijn, gaandeweg uit den
weg worden geruimd. Men moet evenwel erkennen, dat van vele zijden klagten
opgaan over te hooge belastingen, en vooral over die, welke voor militaire doeleinden
bestemd zijn. Het is te hopen, dat dit bezwaar slechts van korten duur moge wezen,
en dat over weinige jaren, wanneer het Noordduitsch-Verbond zich steviger zal
geconstitueerd hebben, zal worden acht geslagen op onze geringe hulpbronnen. Wat
den algemeenen dienstpligt betreft, niets is verrassender dan de wijze, waarop de
bevolking zich in dezen nieuwen toestand geschikt heeft. Het aantal der vrijwilligers
voor één jaar is in al de thuringsche regimenten buitengewoon groot, en vele jonge
boerenzonen uit de welvarendste districten stellen eene eer er in, als vrijwilligers bij
de pruissische kavallerie in dienst te treden, hoewel men dit, gelijk beweerd wordt,
van regeringswege, vooral in het Weimarsche, niet gaarne ziet. Handel en verkeer,
in het vorige jaar uithoofde van de vrees voor oorlog zoo kwijnende, verheffen zich
uit den gedrukten toestand, en ook de nijverheid heft het hoofd omhoog. Bovendien
is het uitzigt op den oogst in geheel Thuringen zoo gunstig als men slechts verlangen
kan.’

[4 juli 1868
Van den Rijn (XLI)]
4 juli 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
156. (M.M.)

Van den Rijn, 2 Julij.
Bij het onlangs door den Koning van Pruissen aan de stad Mainz gebragt bezoek is
door het geheele garnizoen dier stad eene groote parade gehouden, waarbij de
Groothertog van Hessen, in pruissische uniform, aanwezig was. Na de parade hadden
exercitien plaats van
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het bataillon fuseliers. Daarop volgde, in het slot, de voorstelling der geestelijkheid,
van de regerings-ambtenaren en der stedelijke deputatien, na den afloop waarvan
Z.M. zich weder naar Frankfort begaf. Over het geheel schijnt de Koning zich stipt
te houden aan het vooraf vastgestelde programma zijner reis. In kringen, die voor
goed onderrigt doorgaan, wordt veel gesproken van de aangename indrukken, die
Z.M. uit Hannover heeft medegebragt, en het wordt voor zeker gehouden, dat hij
voornemens is, in den nazomer op nieuw zich daarheen te begeven, om o.a. Osnabrück
en andere steden in Oost-Friesland te bezoeken.
- Men verneemt uit Berlijn, dat nu in de tweede instantie de zaak van den heer
Dohm, hoofdredacteur van den Kladderadatsch, is behandeld geworden. In het door
het Publiek Ministerie vervolgd nummer van dat blaadje kwam eene plaat voor,
waarop de figuren van Mephistofeles, Faust en Gretchen de trekken schenen te dragen
van graaf zur Lippe, graaf Bismarck en den Afgevaardigde Twesten. Deze laatste
(Gretchen) verwijt, op Mephistofeles wijzende, haren minnaar het slechte gezelschap,
waarmede hij verkeert. Faust (Bismarck) antwoordt: ‘Wat kan ik er aan doen; zulke
snaken moeten er ook zijn.’ In de eerste instantie was de heer Dohm veroordeeld tot
100 th. boete. Het Publiek Ministerie verdedigde in hooger beroep de regtmatigheid
van deze uitspraak, dewijl bedoelde teekening, volgens zijn oordeel, den toenmaligen
minister zur Lippe krenkte in zijne ambtseer. Na langdurig overleg, bleek het
geregtshof zich in grondbeginsel met de meening van den vorigen regter te vereenigen;
het nam als uitgemaakt aan, dat de plaat de grenzen van geoorloofde geestigheid te
buiten ging. Het kwam, volgens het thans geslagen vonnis, niet zoozeer er op aan,
welke beteekenis men aan de figuur van Mephistofeles verbinden wilde, als wel op
het feit, dat hij, op dit prentje als de uitdrukking van iets zeer slechts werd voorgesteld,
en daaruit vloeide onmiddelijk voort, dat men, door den minister zur Lippe met hem
te vergelijken, ja zelfs door dien staatsman met den geest van het booze te
vereenzelvigen, getracht had de verachting des volks tegen een hooggeplaatst beambte
optewekken. In weerwil echter van deze beschouwingen in grondbeginsel, oordeelde
het hof, dat de uitgesproken straf te zwaar was, en verminderde het de opgelegde
boete tot op 30 thaler.
- Men schrijft uit het Groothertogdom Hessen, dat de vooruitgangs-
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partij in de stad Mainz eene oproeping heeft gedaan tot deelneming aan een nationaal
feest, hetwelk den 5den dezer zou gevierd worden, en dat, naar men verzekert, zal
worden bijgewoond door de hessische leden van het Tol-parlement, door de
rijnhessische Landdags-afgevaardigden, die tot de vooruitgangspartij behooren, en
door vele aanzienlijke personen uit Zuid-Duitschland. In die oproeping komen de
volgende woorden voor: ‘Het Noordduitsch-Verbond heeft verklaard, op
Zuid-Duitschland, met het doel om tot eene staatkundige eenheid te geraken, geene
pressie te willen uitoefenen, dewijl men eene naauwere aansluiting geheel aan de
sympathie van Zuid-Duitschland zelf wenschte te danken te hebben. Welnu, het staat
thans aan ons, aan die sympathie uitdrukking te geven, en wel met een nadruk, die,
behoorlijk volgehouden, nooit zijnen invloed zal zien verloren gaan. Laat ons openlijk
betuigen, dat wij met onze noordelijke broeders één volk, één duitschen Staat vormen;
dat wij met hen willen zitting nemen in één Parlement, hetwelk niet alleen over tollen
en inkomende regten beraadslaagt, maar over alles wat in verband staat met het wel
of wee des volks.’
- Ten aanzien der mogelijkheid, dat het zuiden van Duitschland zich, afgescheiden
van het noorden, tot een afzonderlijk Verbond constituëren zou, haalde de
Kölnische-Zeitung dezer dagen een artikel aan uit een (nationaal-liberaal) Erlanger
dagblad, hetwelk zich aldus uitdrukt: ‘Het is van algemeene bekendheid, dat men te
Baden niet aan een Zuidduitsch-Verbond denkt, - in het Hessische daaraan niet
denken kan, en dat onlangs het orgaan der wurtembergsche Regering zulk een plan
voor eene hersenschim verklaard heeft. Ook de minister van Beijeren noemde het,
in October 1867, eene onmogelijkheid, en het komt ons derhalve voor, dat men daarin
als in eene uitgemaakte zaak zou kunnen berusten. Indien eene partij in het
Wurtembergsche (die evenwel zeer spoedig tot eene niet-noemenswaardige fractie
zal zijn zamengesmolten) zich nog altijd voor zoodanig plan in vuur zet, laat zij dan
zulk een illussie najagen op hare eigene verantwoordelijkheid, mits zij zich slechts
er van overtuigd houdt, nooit op eenigen bijstand van de beijersche Regering te zullen
kunnen rekenen. Wie onbevooroordeeld de omstandigheden gadeslaat, zal moeten
erkennen, dat zelfs eene Kabinets-verandering in Stuttgart, hen, die nog altijd droomen
van een afzonderlijk Zuidduitsch-Verbond, geen haarbreed nader aan het doel brengen
zou. Men make den
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baron Schrenk, den baron Thüngen, den baron Zu-Rhein, dr. Jörg ministers, en zij
zelven zullen binnen veertien dagen tijd, indien niet reeds in het eerste uur van hun
optreden, inzien, dat een afzonderlijk Verbond der zuidduitsche Staten eene
onmogelijkheid is.’ De Mainzer-Beobachter zegt daaromtrent o.a.: ‘Wij willen
beleefdheidshalve het nationaal-liberale beijersche blad op zijn woord gelooven, en
zijn volkomen geneigd, ieder, die anders daarover denkt, voor kortzigtig te houden.
Het blijft evenwel eene onaangename waarheid, dat nog altijd, zoowel in de staatkunde
als op ander terrein, eenige lieden kortzigtig zijn; ja zelfs, volgens sommige
pessimisten, vormen de kortzigtigen de meerderheid. Had niet de scherpziende
Erlanger-Zeitung, - het blad, voor welks oog niets verborgen is; het blad, dat zoo
met juistheid weet medetedeelen, niet alleen wat Beijeren, Baden, Wurtemberg en
Hessen willen of kunnen, maar zelfs wat zal geoordeeld worden door ministers, die
nog niet benoemd zijn en welligt nooit benoemd zullen worden, - had niet dat blad,
ten behoeve van zoo veel kortzigtigheid, wèl gedaan, zijne apodictische verzekeringen
eenigzins toetelichten met een afdoend: waarom geen uitzigt zou bestaan op eene
onderlinge aansluiting der zuidelijke Staten? Wij, voor ons, die aannemen, dat alles
wat bestaat zijne reden van bestaan heeft, - dat alles wat niet bestaat niet bestaan kan,
dewijl die redenen ontbreken, wij gelooven, in alle bescheidenheid, dat wat niet is
nog komen kan. Gelijk in de scheikunde sommige stoffen zich vijandelijk van elkander
afscheiden, totdat eene derde, daartoe geschikte, materie haar onderling verbindt,
zou het ook wel kunnen gebeuren, dat deze of gene gebeurtenis (het optreden van
een zuidduitschen Bismarck bij voorbeeld) aan gene zijde van den Main hetzelfde
gevolg had als waarin het Noordduitsch-Verbond zich verheugen mag. Het staat niet
aan ons, te beslissen, of zoo iets voor de deur staat; doch welligt voldoen wij te
gelijker tijd aan de eischen der bescheidenheid, en aan die der staatkunde, door op
zulke vragen te antwoorden met een zedig: misschien.’

[7 juli 1868
Van den Rijn (XLII)]
7 juli 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
158. (M.M.)
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Van den Rijn, 6 Julij.
De Prov.-Correspondenz verzekert, dat Koning Wilhelm zich in den loop dezer week,
ter voleinding zijner badkuur, naar Ems begeven zal, hoewel de dag van vertrek
daarheen nog niet bepaald is; het schijnt Zr. Ms. voornemen, nog vóór dien tijd een
Kabinetsraad te houden. De Koningin zal, gedurende het verblijf des Konings te
Ems, het slot te Coblenz betrekken, in welke stad zij zich gewoonlijk een groot
gedeelte van den zomer ophoudt, en waar zich zich bijzonder toelegt op voortdurende
verfraaijing van den ‘nieuwen aanleg’ langs den Rijn, die door hare zorg en op hare
kosten in een prachtigen bloemtuin met standbeelden, busten, rustbanken, priëlen en
kunstmatige grotten veranderd is. De Kroonprinses bevindt zich met hare kinderen
op het slot Reinhardtsbrunn in Thuringen, waarheen haar gemaal haar na afloop van
eenige militaire inspectiën zal volgen.
- Tot blijkbare tevredenheid van het aanwezige publiek werd dezer dagen de heer
von Hilgers, landraad te Gulik, door het landgerigt te Aken vrijgesproken van de
hem door het Publiek Ministerie te last gelegde majesteitsschennis, en beleediging
van graaf Bismarck; vergrijpen, waaraan hij zich twee jaren geleden zou hebben
schuldig gemaakt. De eisch van den staatsprocureur was vier maanden
gevangenisstraf.
- Volgens de Westfalische-Zeitung, heeft de heer C. Meszmacher, tot dus ver
Afgevaardigde van het district Bochum-Dortmund, wegens bijzondere
omstandigheden zich genoodzaakt gezien, zijn mandaat nederteleggen. In den brief,
waarin hij dat besluit aan zijne kiezers mededeelt, uit hij de hoop, ‘dat zijn opvolger
met dezelfde trouw, doch met beteren uitslag dan hij, de liberale grondbeginselen
moge voorstaan.’

[8 juli 1868
Van den Rijn (XLIII)]
8 juli 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
159. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)
Gezien de eendere datering van 6 Julij behoort het onderstaande tot dezelfde
inzending als de bijdrage in het nr. van 7 juli.
Een Mainzer blad: de kritische opmerkingen zijn kennelijk afkomstig van Multatuli
zelf.
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Van den Rijn, 6 Julij.
Volgens berigten uit de stad Crivitz, in Mecklenburg-Schwerin, heeft eene van den
magistraat aldaar uitgegane verordening, waarbij bepaald wordt, dat ‘leerjongens,
gezellen en knechts’ zich des avonds na negen ure niet buiten hunne woningen mogen
vertoonen, groot opzien en misnoegen gebaard. Van voorafgegane rustverstoring of
wanordelijkheid, die tot dezen maatregel aanleiding zou hebben kunnen geven, is
niets bekend, en het blijft alzoo onverklaarbaar, op welken grond de magistraat een
gedeelte der mannelijke bevolking wil berooven van eenige uitspanning na het
volbrengen van hunne dagtaak, - zon- en feestdagen zelfs niet van het verbod
uitgezonderd, 't welk niet van tijdelijke werking is, maar ‘eens voor altijd wordt
gehandhaafd.’ Een Mainzer blad, dat berigt overnemende, voegt daarbij: ‘Wij zien
met verlangen uit naar de eerste Parlementsvergadering, waarin onze geestige
Afgevaardigde Braun den graaf von Bassewitz, dien onverbeterlijken lofredenaar op
de mecklenburgsche toestanden, dit middeneeuwsch product van Crivitzer
bestuurswijsheid voor de voeten werpen zal, en het zal ons aangenaam zijn, te
vernemen, wat deze heer daarop te antwoorden heeft. Bij het lezen van zulke zaken
vraagt men zich in allen ernst af, of wij leven in het jaar 1868? Is het niet inderdaad,
alsof wij eeuwen zijn teruggegaan? Doch zelfs in de middeneeuwen zal men te
vergeefs zoeken naar blijken van zoo veel onkunde, barbaarschheid, bekrompenheid
en heerschzucht.’

[10 juli 1868
Van den Rijn (XLIV)]
10 juli 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 161.
(M.M.)

Van den Rijn, 7 Julij.
De Kölnische-Zeitung deelt, onder de rubriek ‘Zuidduitschland’, het volgende mede:
‘Eene naauwkeurige beschouwing der woelige bedrijvigheid van ultramontanen,
anti-nationalen en republikeinen schenkt de overtuiging, dat die beweging naar een
vast beraamd plan plaats heeft, en van één middenpunt uitgaat. In al de organen der
verschillende zoo even genoemde partijen, - hoe ver uiteenloopend van rigting voor
't overige ook, - treft men dezelfde beschouwingswijze, en dezelfde aanklagten tegen
Pruissen aan; alleen de vorm verschilt, doch in den grond der zaak ontdekt men eene
eenheid van streven,
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die tot nadenken opwekt. In al de bladen van dien stempel wordt met volhardende
onbeschaamdheid het naderend oorlogsgevaar geschetst; overal wordt geklaagd over
Pruissens heerschzucht, en over de rampen, die zich over Duitschland, ten gevolge
der garantieverdragen en het Tol-Parlement, hebben uitgestort; overal worden der
pruissische Regering plannen toegedicht, van welke men niet begrijpt, hoe zij door
mannen, met gezond verstand begaafd, mogelijk kunnen worden geacht. Indien
iemand als de gewezen wurtembergsche minister von Neurath tot zijne kiezers durft
zeggen; “De Pruissen hebben geen geld om bier te betalen; te naauwernood kunnen
zij een snaps met roggebrood bekostigen; er bestaat in Pruissen geen middelstand”,
- dan behoeft men niet te vragen naar het allooi der zaken, die door personen van
minderen stand dan de heer von Neurath worden uitgekraamd. Onder dezen bestaat
vrij algemeen het vooroordeel: dat Beijeren zeer benadeeld wordt door het deelnemen
aan de Tol-vereeniging; dat de beijersche inkomende regten thans ten behoeve van
Pruissen worden aangewend, enz.’
Na deze meening op statistische gronden wederlegd te hebben, gaat het Keulsche
blad aldus voort: ‘Naast de Augsburger-Postzeitung is het vooral de Volksbote, van
Munchen, die zich schijnt toeteleggen op het verontrusten der gemoederen, door de
aanhoudende voorspiegeling van een oorlog met Frankrijk. Schier in al zijne nummers
van de afgeloopen maand hoont dit orgaan alle weldenkenden, die zich verstouten,
eene vreedzame oplossing der aanhangige staatkundige geschillen voor waarschijnlijk
te houden. Aanhoudend stelt het de vraag voorop, of Beijeren, bij den als aanstaande
voorgestelden oorlog met Frankrijk, het zich zal moeten getroosten, zijne kinderen
te zien opofferen aan pruissische heerschzucht? Of men geld en bloed zal moeten
bijdragen tot versterking der ketenen, waarin het Huis-Hohenzollern een groot gedeelte
van Duitschland gekluisterd houdt? Ook de Stuttgarter-Beobachter spreekt in
denzelfden geest. Het is te voorzien, dat eerlang de ultramontaansche bladen
verkondigen zullen, dat Pruissen annexionistische plannen omtrent Beijeren koestert.’
De Mainzer-Beobachter antwoordt daarop, dat voor de ultramontaansche bladen
geene zeer wilde fantasie noodig is, om deze voorspelling der Keulsche-courant te
bewaarheden, doch vraagt, of de Kölnische-Zeitung, die zoo bitter klaagt over de
eenstemmigheid der

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

79
aanvallen, waaraan Pruissen in Zuid-Duitschland ten doel staat, hetzelfde blad is, 't
welk onlangs betoogde: ‘dat door gebrek aan gelijkgezindheid, nooit spraak kon zijn
van een Zuidduitsch-Verbond?’ - ‘Het heeft geene houding (aldus redeneert de
Mainzer courant), eerst de tegenstanders in de oogen van Europa te vernederen door
het betoog, dat zij te veel in zich zelven verdeeld zijn om ooit iets degelijks tot stand
te brengen, en twee dagen later zoo te jammeren over de eensgezindheid, waarmede
die tegenstanders ons aanvallen. Wat is nu eigenlijk, volgens de meening van het
nationaal-liberale hoofdorgaan, de waarheid? Moet men dan, om de daarin
voorkomende argumenten niet ongerijmd te vinden, volstrekt al de andere
bewijsvoeringen, welke men den vorigen dag in dezelfde kolommen las, vergeten?
Wij, voor ons, mogen ons in de daartoe onmisbare memorieloosheid vooralsnog niet
verheugen.’

[10 juli 1868
Brief van Kallenberg vd Bosch aan Potgieter]
10 juli 1868
Brief van R.J.A. Kallenberg van den Bosch aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje
postpapier, tot bovenaan blz. 3 beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Huize Laanzigt. 10 July 1868.
WelEdelgeboren Heer!
Met dankzegging zend ik U de brief van Mev: Dekkers terug, en het verheugd mij
daaruit te zien dat het arme schepsel goeden moed blijft behouden niettegenstaande
zoo vele dingen haar grievend teleurstellen. - Het zal voor haar een harde slag, en
wel de hardste zijn, wanneer zij éénmaal welligt haar blind geloof in D.D. zal moeten
opgeven, en ik wensch haar van harte toe dat onze beoordeelingen door hem
beschaamd mogen worden en hij haar bewonderingswaardig vertrouwen regtvaardigen
zal.Ingevolge mijne belofte heb ik de Eer u voor haar overtemaken f.60; het spijt mij
niet meer te kunnen doen, maar intusschen zal het de kleine kas die door U zoo
edelmoedig word geadministreerd en gevoed weder eenigzints stijven. - Zij heeft
wel gelijk U dankbaar te zijn, want door U wordt het feu sacré aangewakkerd, dat
anders zoo ligt, door gemis aan tijding, en haar ver afzijn, zou uitdooven.Niemand meer dan ik kan het betreuren, dat onze toevallige ontmoeting in het
badhuis niet gevolgd is geworden door eene langere kennismaking. - Na het diner
sprak ik eene dame van mijne kennis
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aan, en toen mijn broeder en ik op het terras kwamen hebben wij U in de foule gezocht
maar helaas! niet gevonden.Ik had zoo gaarne nog met U gesproken, en het deed ons beiden zeer leed dat onze
recherche op dien heerlijken avond vruchteloos was. - Ik word meer en meer hokvast,
en zaken brengen mij zelden of nooit in Amsterdam, maar één ding kan ik U
verzekeren, dat indien ik er kom, het mij een waar genoegen zal zijn, UEg. te komen
opzoeken. - Inmiddels verblijve ik met vriendelijk verzoek van een enkel woord als
berigt van goede ontvangst van deze letteren, en met de meeste hoogachting en
vriendschap
UEg: Dienstw: Dienaar
R.J.A. Kallenberg van den Bosch
Nota:
1 bankbillet groot f 60.00. U.3259. 1 Jany. 1866.

[13 juli 1868
Tine int een wissel]
13 juli 1868
Tine int blijkens de navolgende kwitantie een wissel van honderd francs. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
Reçu de Monsr. C.F. Brot
d'ordre de Messrs. Tissot frères à Genes
et pour compte de Monsr. J.N. Potgieter à Amsterdam
la somme de
Cent francs en or
dont quittance double na valant que pour une seule.
Milan le 13 Juillet 1868
E.H. Douwes Dekker
B.P. f. 100. - or
baronne van Wijnbergen

[13 juli 1868
Ingezonden Stuk in de Arnhemsche Courant]
13 juli 1868
Ingezonden Stuk in de Arnhemsche Courant, kennelijk tegen Multatuli gericht.
(K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
De datering 19 Julij 1868 zal wel een drukfout zijn voor 10 Julij 1868.

Ingezonden.
Keulen, 19 Julij 1868.
Mijnheer de Redacteur!

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

Dat het artikel in de Kölnische Zeitung, waarbij ‘een Duitscher in Suriname’ aan
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verkoopen wil, de aandacht in ons gemeenschappelijk vaderland moet trekken, ligt
in den aard der zaak.
De zaak is zoo belangrijk en - de leugen is zoo brutaal, dat verontwaardiging,
gloeijende verontwaardiging elk Nederlander moet vervullen.
Niet elk Nederlander, wanneer het waar is, wat men hier elkander verzekert, dat
genoemd artikel noch in Suriname geschreven, noch uit de pen van een Duitscher
gevloeid is. Wie hier eenigzins achter de geheimen gezien heeft, zoekt een zeer naauw
verband tusschen dat artikel en het verblijf te Keulen van een Nederlander, die om
goede redenen de grenzen van zijn vaderland vermijdt, - een Nederlander, die
genoegzaam aangeduid wordt door de volgende eigenschappen; zeldzame genialiteit,
nog zeldzamer ruimte van beurs, en allerzeldzaamste ruimte van conscientie.
't Is nog zoo'n kwade broodwinning niet, zijn pen aan de vijanden van zijn vaderland
te verkoopen.
Een Nederlander te Keulen.

[14 juli 1868
Van den Rijn (XLV)]
14 juli 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
164. (M.M.)
de Paus in de laatste dagen zijns levens: Pius IX, paus sinds 1846, was geboren
op 13 mei 1792 en nu dus 76 jaar oud; hij overleed echter eerst op 7 februari 1878
en bleef tot aan zijn dood in functie.

Van den Rijn, 12 Julij.
Uit Rudolstadt wordt gemeld, dat het huwelijk tusschen den Groothertog van
Mecklenburg-Schwerin en de Prinses Maria van Schwarzburg-Rudolstadt voltrokken
is.
- Men verzekert, dat prinses Metternich, echtgenoot van den oostenrijkschen gezant
te Parijs, het voornemen koestert, den zomer op het slot Johannesberg doortebrengen.
- De Karlsruher-Zeitung spreekt zeker gerucht tegen, volgens 't welk
onderhandelingen met Rome zouden gevoerd worden over het vervullen der
opengevallen betrekking van aartsbisschop te Freiburg. De badensche Regering
behandelt die zaak vooralsnog alleen met het domkapittel in die stad.
- De Kölnische-Zeitung geeft in haar wekelijksch overzigt eene
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beschouwing van de tegenwoordige verhouding tusschen Oostenrijk en den H. Stoel.
Na in herinnering te hebben gebragt, hoe Keizer Frans Joseph te vergeefs den eenen
goeden Katholiek na den anderen naar Rome gezonden heeft om den toorn des Pausen
te doen bedaren over de nieuwe wetgeving in Oostenrijk, waardoor de gewigtigste
punten van het Concordaat van 1855 zijn opgeheven, en hoe die gezanten niets meer
hebben kunnen bewerken dan dat in de allocutie van 22 Junij hun Keizer, ofschoon
zeer duidelijk aangewezen, alleen niet met name genoemd werd, - zegt het blad, dat
Oostenrijk door den Paus, wat men in de middeneeuwen zou genoemd hebben, in
den ban gedaan is. Het blad toont aan, hoe de Paus in de laatste dagen zijns levens
bijna al de katholieke Staten van zich vervreemd heeft, zoodat hem alleen Spanje tot
ondersteuning overblijft, en hoe hij op dat Rijk ook slechts rekenen kan, zoo lang de
conservative partij daar de overhand blijft behouden; eene zaak, die juist op dit
oogenblik zeer twijfelachtig schijnt. ‘Nu heeft de Paus (aldus vervolgt de
Kölnische-Zeitung), ook met Oostenrijk geheel gebroken, en de toon, die in dat Rijk
wordt gevoerd, is ten hoogste opgewonden. Men spreekt van het vestigen eener
nationale Kerk, en Husz en Luther zijn de helden van den dag. De Czechen, hoezeer
den Duitschers als zoodanig zeer vijandig, zijn het omtrent het weerstand bieden aan
Rome volkomen met Oostenrijk eens, en ook Hongarije staat het Concordaat niet ter
zijde. Zoo speelt de romeinsche Curie wel een gevaarlijk spel, indien zij de botsing
met Oostenrijk tot het uiterste drijft; want in haren grooten financiëlen nood is de
oostenrijksche Regering daarenboven slechts al te zeer geneigd om begeerige blikken
op de rijke bezittingen der katholieke Kerk in Oostenrijk te slaan. En de banbliksems
van het Vaticaan, die reeds in de middeneeuwen vaak niet zengden, wekken heden
ten dage naauwelijks eenige bezorgdheid op voor het storen der binnenlandsche rust.’

[15 juli 1868
Van den Rijn (XLVI)]
15 juli 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
165. (M.M.)
Hietzinger camarilla: de anti-pruisische hofkliek rondom de ex-koning van
Hannover, die als balling verblijf hield op het slot Hietzing.
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Van den Rijn, 13 Julij.
Uit het Keurhessische wordt geschreven: ‘Het zou eene bepaalde onwaarheid zijn,
te willen beweren, dat in de voormalige hessische gedeelten der Monarchie, en tevens
in de smalle landstrook aan de Rhön, die vóór 1866 tot Beijeren behoorde, eene
hartelijke stemming voor Pruissen heerschte, en dat de bevolking zich reeds volkomen
verzoend had met het feit, dat zij thans een gedeelte uitmaakt van een alom
geëerbiedigden grooten Staat. Daartegen verzetten zich zoowel wezenlijke bezwaren,
als vooroordeelen, en inzonderheid de moeijelijkheid om op eens oude gewoonten
afteleggen en zich aan den indruk van overleveringen te onttrekken. Maar even stellig
durven wij beweren, dat de pogingen tot opruijing, die van de Hietzinger camarilla
en van den keurvorstelijken hofstaat te Praag uitgaan, nergens welwillend worden
opgenomen; integendeel, men spot daarmede. Het vrij algemeen gevoelen des volks
is, dat Keurhessen nu eenmaal met Pruissen vereenigd is en dit wel ten allen tijde
blijven zal; dat deze verandering, wel is waar, hare eigenaardige bezwaren
medebrengt, maar tevens zeer belangrijke voordeelen aanbiedt; dat men zich in het
onvermijdelijke behoort te schikken; dat de rust moet bewaard blijven, en dat ieder
opregt vaderlander zich behoort te beijveren om de volkomene ineensmelting te
bevorderen. Meermalen hoort men hier de uitdrukking: “Wij zijn geene echte Pruissen,
maar onze kinderen zullen dit later wel worden.”’
- De Eerste Kamer te Darmstadt houdt zich bezig met het ontwerp van wet omtrent
de wettelijke vasttestellen rente en over de gijzeling voor schulden. - Aan de
Allgemeine-Zeitung wordt uit die plaats geschreven: ‘De met Pruissen gesloten
militaire conventie sproot voort uit den wensch des Groothertogs, dat de hessische
divisie tot één corps mogt vereenigd blijven, en dat het contingent van Oberhessen
daarvan niet (gelijk in het vredesverdrag bepaald was) zou gescheiden worden. De
daaruit voortvloeijende uitgaven, 20,000 fl. bedragende, zijn dan ook door de Kamer
bereidwillig toegestaan. Bij de conventie echter had men van de hessische zijde de
verpligting op zich genomen om al de pruissische reglementen, zoowel de tucht en
de exercitie, als tractementen en toelagen betreffende, intevoeren; eene verpligting,
op welker nakoming tot nog toe door Pruissen niet met nadruk aangedrongen is.
Thans evenwel is de stand der zaak veranderd, en wel voornamelijk ten gevolge van
den tegenstand, dien
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het tenuitvoerleggen der conventie bij het vorige ministerie ontmoette, en Hessen
werd onlangs gesommeerd, de tractementen te verhoogen. De hessische Kamer
weigerde evenwel, de daartoe noodige 80,000 fl. toetestaan, en Pruissen beantwoordde
dat verzet door het plaatsen van vele pruissische officieren bij het hessische
contingent; een maatregel, waartoe Koning Wilhelm, als opperbevelhebber van het
Bonds-leger, de bevoegdheid heeft. Hoewel nu het ministerie van Oorlog ernstig op
de bewilliging dier 80,000 fl. aandrong, heeft ook de Darmstadtsche Eerste-Kamer
hare toestemming geweigerd. De Tweede-Kamer heeft daarop, in eene buitengewone
zitting, uitdrukkelijk verklaard, dat de minister van Oorlog het regt niet had, die som
te vinden uit de voor algemeene uitgaven van zijn departement toegestane drie
millioen gulden. Hoe deze verwikkeling zal opgelost worden, is moeijelijk te voorzien.
Betaalt de minister, in strijd met den wil der twee takken van de
Volksvertegenwoordiging, de hoogere tractementen uit, dan zouden de Kamers het
regt hebben, hem ter verantwoording te roepen; blijft hij echter aan Pruissen de
gevorderde verhooging weigeren, dan zullen al de officiersplaatsen van het geheele
hessische leger door Pruissen bezet worden; hetgeen met eene vernietiging der
hessische armee, als zoodanig, gelijkstaat. Men denkt, dat het ministerie van Oorlog
trachten zal, een uitstel van beslissing te bewerken.’

[15 juli 1868
Artikel in de Sneeker Courant]
15 juli 1868
Artikel in de Sneeker Courant, no. 57. (Gemeente-archief Sneek; fotokopie M.M.)
Arn. Cour.: zie 13 juli 1868.
Schmoel: toespeling op Multatuli's Kruissprook; zie V.W. II, blz. 106-114, speciaal
108-109.
een oude geschiedenis: toespeling op de laatste strofe van Heine's gedicht ‘Ein
Jüngling liebt ein Mädchen’, uit Buch der Lieder.
Deventer Weekblad: de desbetreffende aflevering van dit blad is niet
teruggevonden.
hunne pygmeesche natuur: toespeling op Idee 107; zie V.W. II, blz. 334.
Onze lezers zullen zich zeker wel herinneren, - als 't hun ten minste de moeite waard
geweest is er notitie van te nemen - dat er voor eenigen tijd in de Kölnische Zeitung
een artikeltje voorkwam, dat
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door de meeste Hollandsche bladen werd overgenomen en waarin door een soi-disant
‘Duitscher in Suriname’ beweerd werd: dat Nederland Suriname aan Pruisen wilde
verkoopen; zij zullen dan ook wel hebben opgemerkt, dat dit bericht later door onze
bladen weêrsproken is. Welnu, naar aanleiding van dat artikeltje vinden we in de
Arn. Cour. van Zondag jl. een ingezonden stukje, geschreven door een Nederlander
te Keulen, en waarin die goede man zich schrikkelijk boos toont over ‘dien brutalen
leugen’, zoo als hij dat noemt. Hij roept dan ook elk Nederlander op om vervuld te
worden van verontwaardiging, gloeiende verantwoordiging nog wel. Of neen: wanneer
het waar is wat men te Keulen verzekert: ‘dat genoemd artikel noch in Suriname
geschreven, noch uit de pen van een Duitscher gevloeid is’, dan behoeft niet elk
Nederlander aan zijn treffende oproeping gehoor te geven, één wordt uitgezonderd,
één heeft permissie dood kalmpjes te blijven. Die ongelukkige is nat. de ontaarde?
schrijver en verspreider van 't zooveel sensatie makend gerucht. Ons gloeiende
Keulsche Nederlander schijnt ‘eenigzins achter de geheimen? te zien’ en zoekt nu
‘een naauw verband tusschen dat artikel en het verblijf te Keulen van een Nederlander,
die om goede redenen de grenzen van zijn vaderland vermijdt; - een Nederlander,
nader omschreven door de volgende eigenschappen, die hem zouden kenmerken:
“zeldzame genialiteit, nog zeldzamer ruimte van beurs en aller zeldzaamste ruimte
van conscientie.”
De schrijver eindigt met de treffende moraal: “'t Is nog zoo'n kwade broodwinning
niet zijn pen aan de vijanden van zijn vaderland te verkoopen.”
In hoever het nu dien ongenoemden schrijver gelukt is om bij zijne landgenooten
gloeiende verontwaardiging op te wekken, laten we daar; bij ons evenwel is hij, wij bekennen het gulweg, - in zijne goede bedoeling tamelijk wel geslaagd. Alleen
vermengt zich met die verontwaardiging ook nog een goede dosis walging, innige
walging. Of 't nu evenwel in schrijvers bedoeling lag, om deze tegen zich zelf op te
wekken, moge hij zelf beslissen; maar zijn schrijven heeft die uitwerking op ons
gehad.
In bedoeld schrijven toch, wordt weer op zoo'n echt geniepige en kwaadaardige
wijze met drek gesmeten naar een man, die, in geestesgaven en moed zoo vér
uitstekende boven het meerendeel zijner landgenooten, zich de onverzoenlijke haat
der Droogstoppels en de
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lage wraakzucht der Schmoels op den hals heeft gehaald; naar den man die de eer
van Nederland heeft willen redden, die getracht heeft ons volk af te houden van
onrecht, knevelarij en diefstal; de man, die den moed had om voor dat principe zijn
toekomst en bestaan op te offeren; diezelfde man die door Nederland zoo schandelijk
ondankbaar behandeld is. Zijne rechtmatige grieven, neergelegd aan de voeten van
het volk, werden voor een oogenblik met handgeklap en bravo's begroet, aangetrokken
als men zich gevoelde door de onweerstaanbare en ongeevenaarde zeggingskracht
van den aanklager, maar dàt was dan ook alles. Aan de zaak waarvóór hij streed en
leed werd spoedig niet meer gedacht en hij zelf werd miskend, gelasterd en uitgefloten.
Dat is nu reeds een oude geschiedenis, al is 't dan ook eene die altijd nieuw blijft.
Nederland schijnt nu eenmaal groote mannen te over te hebben. Het kan zoo nu en
dan wel iemand uitwerpen. Ons volk moge zich daarover bij 't nageslacht
verantwoorden... Maar als 't nageslacht zal blozen over die onvoldane schuld der
vaderen, dan wete het tevens, dat er althans enkele waren, die protest aanteekenden
tegen zoo'n mishandeling. Mannen als van Vloten e.a. hebben reeds hun stem meer
dan eens laten hooren om recht voor hem te vragen. In het laatste no. van zijn
Deventer Weekblad dringt deze er onder anderen weer op aan, dat de tegenwoordige
minister nu den zedelijken plicht volbrenge, tot dusver door de Nederlandsche
regeering verwaarloosd om hem (nl. Douwes Dekker) geldelijk naar behooren te
ondersteunen.’ Ons dunkt dat het tijd wordt.
Wat nu die Nederlander te Keulen betreft: wij zouden dien braven man wel willen
aanraden zijne gloeiende verontwaardiging in 't vervolg liever over wat anders lucht
te geven als over een couranten canard; is zijn conscientie evenwel te eng om hoogere
verontwaardiging te kunnen gevoelen, dan zij 't hem vergeven. Als 't hart dor is, kan
men immers niet van hem vorderen dat hij fijn zal gevoelen. Maar wat we wél kunnen
vorderen is: dat hij mannen als Douwes Dekker - want die wordt hier klaarblijkelijk
door 't keffertje bedoeld - voortaan ongemoeid late, want wij nemen de vrijheid te
betwijfelen of hij wel hoog genoeg staat om hem te begrijpen.
Hij insinueere dus in 't vervolg nooit meer op dezelfde geniepige, onedele wijze
als hij in 't bedoelde stukje heeft gedaan of brenge althans betere bewijzen bij. Verder
ga hij zijn genialen landgenoot te Keulen eens opzoeken; hij make zich aan hem
bekend als een lid
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van de ‘familie Kappelman’ - Multatuli kent zijn familie wel - en verzoeke, - na
vooraf den beleedigde vergiffenis te hebben gevraagd, - nederig om de gunst: van
den grooten man een paar oorvegen te mogen ontvangen, zooals deze ze eens aan
een paar ploerten in Amsterdam toedeelde, die de onbeschaamdheid hadden om
iemand te beleedigen en uit te jouwen die te hoog stond voor hunne pygmeesche
natuur. Na dié executie krijgt Multatuli bepaald absolutie van álle Nederlanders, die
niet te Keulen wonen.

[16 juli 1868
Van den Rijn (XLVII)]
16 juli 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
166. (M.M.)
Nolet de Brauwere: ofschoon in 1815 te Rotterdam geboren, werd Jan Karel
Huibert Nolet de Brauwere van Steeland in Doornik en Brugge opgevoed. Sinds
1844 in Brussel gevestigd, wijdde hij zich aan de letteren, publiceerde gedichten,
bepleitte de eenheid van taal in Noord en Zuid, en was zowel tegenstander van het
westvlaams particularisme als van het pangermanisme; hij overleed in 1888.

Van den Rijn, 14 Julij.
Koning Wilhelm is bij zijne verleden zondag, des ochtends te 11 ure, plaats gehad
hebbende aankomst te Ems door de autoriteiten aan de station opgewacht geworden.
Bij zijnen rit naar het Kurhuis werd de Koning door de volksmenigte luide toegejuicht.
Des avonds werd hem door de kapel van het Kurhuis eene serenade gebragt, en was
de stad fraai verlicht.
De toevloed van vreemdelingen te Ems is dit jaar buitengemeen groot. Men spreekt
van 9000 badgasten; een vroeger nooit bereikt cijfer. Onder de voorname gasten, die
nog verwacht worden, behooren de Onderkoning van Egypte en de russische
rijkskanselier, prins Gortschakoff.
- De Kroonprins van Pruissen is te Gotha aangekomen, om eenige weken op het
slot Reinhardsbrunn doortebrengen, waar zijne gemalin zich reeds sedert eenige
dagen bevindt. Men had op dat kasteel mede het bezoek verwacht van Koningin
Victoria. Deze heeft evenwel aan het slot Rosenau de voorkeur gegeven,
waarschijnlijk, omdat dit een geliefkoosd verblijf van Prins Albert was. De Hertog
Ernst van Coburg-Gotha is met zijne gemalin naar Engeland vertrokken.
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- Volgens eene mededeeling in de Ostsee-Zeitung, zullen Lubeck en Mecklenburg
den 1sten Augustus in de algemeene noordduitsche Tol-vereeniging worden
opgenomen.
- Aan de Allgemeine-Zeitung wordt uit Wiesbaden geschreven: ‘In geene der
geannexeerde provincien baart de aanstaande invoering van het pruissische reglement
op het onderwijs grooter bezorgdheid, dan in het voormalige Hertogdom Nassau.
Men moge over de verdreven Regering denken, zoo als men wil, dit zal men moeten
erkennen, dat het onderwijs door de nassausche schoolwet van 1817 beschermd werd
tegen inmenging zoowel van de zijde der Regering, als van die der Kerk. De Nassauër
was ten allen tijde trotsch op zijne scholen en op zijne onderwijzers. Uit dat eervol
verleden laat zich de afkeer van de gevreesde veranderingen verklaren, en de scherpe
critiek, waaraan men het pruissische reglement onderwerpt, spruit uit dezelfde bron
voort. Zoo heeft men thans ontdekt, dat de invoering van het nieuwe maten- en
gewigtenstelsel, bij stipte opvolging van het pruissische reglement, eene
onmogelijkheid zal zijn. Dit schrijft namelijk voor: “dat den leerlingen geen onderrigt
mag worden gegeven in de decimaal-verhoudingen en het worteltrekken, zonder
speciale vergunning der provinciale schoolcommissie”; eene vergunning, die in den
regel geweigerd wordt. Om dat bezwaar uit den weg te ruimen, worden door de
onderwijzers de volgende voorslagen gedaan: “De Afgevaardigden des lands behooren
aantedringen op een vrijzinnig en met den geest des tijds overeenkomstig
schoolreglement, of althans de doorhaling te bewerken, van het woord
“decimaalstelsel”, hetwelk in de ordonnantie van 1 October 1854 onder de verboden
zaken voorkomt. Vervolgens trachte de Volksvertegenwoordiging, er voor zorg te
dragen, dat aan zulke onderwijzers, wien, ten gevolge der bestaande bepalingen, de
kennis van het decimaalstelsel onthouden werd, daarin alsnog onderrigt worde
gegeven.”’ ‘Indien men bedenkt (aldus besluit het correspondentieartikel in de
Allgemeine-Zeitung), dat wij leven in de 19de eeuw, en wel in den Staat der
intelligentie, gelijk Pruissen zich noemt, dan is het inderdaad hoogst bedroevend,
nog over zulke verkeerdheden te moeten spreken. Elke commentaar is overbodig.’
- De Kölnische-Zeitung bepaalt de aandacht bij het streven van den
zuid-nederlandschen letterkundige Nolet de Brauwere van Stheeland, om aantetoonen,
dat de vlaamsche taal naauwer met de skandinavi-
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sche talen, dan met het Suevisch (Zwabisch of Opperduitsch) en het Saksisch
(Hoogduitsch) verwant is. Het beweren van dien heer, dat de geringe sympathie,
welke het oprigten van een standbeeld voor Vondel in Duitschland gevonden heeft,
een blijk is van het uiteenloopende der talen, en de ingenomenheid, waarmede hij
daarentegen over de hartelijke deelneming ‘onzer gallische broeders’ spreekt, geven
der Keulsche courant aanleiding tot de bijtende opmerking, dat de heer Nolet, die
vroeger elke gemeenschap met Frankrijk ver van zich wierp, thans door eene soort
van gallomanie schijnt aangetast te zijn, vermoedelijk omdat Koning Wilhelm
geweigerd heeft, de opdragt der gedichten van den heer Nolet aantenemen.
- De verkiezingen in Wurtemberg, welke voor het eerst op directe en geheime
wijze hebben plaats gehad, hebben den volgenden uitslag gehad: Van de 70
stemmingen zijn er 11, die tot overstemmingen aanleiding zullen geven. Van de 59
gekozen Afgevaardigden behooren 25 tot de democratische of volks-partij; 25 moeten
als regeringsgezind, en in het algemeen als voorstanders van een Groot-Duitschland
worden aangemerkt, terwijl 9 zoogenaamde nationalen zijn. Een nationaal-liberaal
orgaan laat zich over dezen uitslag aldus uit: ‘De Regering kan er dus voortaan niet
meer op rekenen, de meerderheid in de Kamer op hare hand te zien, want de nationalen
zullen altijd aan de stemmingen den doorslag geven. Zij zal echter op nieuw
ondersteuning vinden in de Vertegenwoordiging, voor haren tegenzin om zich naauwer
aan het Noordduitsch-Verbond aantesluiten; en diezelfde Vertegenwoordiging zal
het toejuichen, indien de Regering zich door eenzijdige uitlegging der verdragen aan
hare verpligtingen onttrekt. Dat dit toch de politiek der Regering is, blijkt uit de rede,
door den minister van Justitie, den heer Mittnacht, kort voor de verkiezingen
uitgesproken, en waarin hij zeide, dat Wurtemberg gedurende de eerstvolgende twee
jaren eene afwachtende politiek volgen moest, doch dat gedurende dat tijdsverloop
gebeurtenissen zouden plaats grijpen, “waardoor veel zich ten gunste van Wurtemburg
keeren zou.” Die gebeurtenissen zijn ongetwijfeld een oorlog met Frankrijk, en
ofschoon, ingeval van oorlog, Wurtemberg zijn contingent aan het
Noordduitsch-Verbond leveren moet, is het toch zeker, dat, zoo lang iemand als de
heer Mittnacht deel der wurtembergsche Regering uitmaakt, het wurtembergsche
contingent wel niet bijzonder veel versterking aanbrengen zal. Die Regering zal van
elken
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oorlog pogen gebruik te maken, ten einde zich van hare op de verdragen rustende
verpligtingen te ontdoen, indien het daarbij blijft; en zoo lang zal in Stuttgart eene
afwachtende en dubbelzinnige politiek de bovenhand hebben. Het is echter
Duitschlands pligt, tegen deze staatkunde op zijne hoede te zijn, - elken tred daarvan
in het oog te houden, en zoo doende het vaderland voor groot nadeel te vrijwaren.’

[17 juli 1868
Brief van Multatuli aan Van Vloten]
17 juli 1868
Brief van Multatuli aan J. van Vloten. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (Athenaeumbibliotheek Deventer; fotokopie M.M.)
die Keulsche zaak: zie het Ingezonden Stuk in de Arnhemsche Courant d.d. 13 juli
1868.
in Delft: of de ontmoeting van Multatuli en Van Vloten in Delft heeft plaats gehad,
blijkt uit deze brief niet, noch of die ontmoeting toeval was.
Den Haag 17 Juli 68
Waarde Heer van Vloten,
Zie eens dien dapperen Sneeker! In z'n no 57 doet hy die Keulsche zaak af, en ik moet zeggen - flink! Vindt Ge t' na dat stuk, nog noodig er op terug te komen?
Zoo als ge wilt, maar ik heb er pleizier in U opmerkzaam te maken op dien Sneeker.
Wat me in dat ‘ingezonden stuk’ van den Arnhemmer 't meest zéer deed, was niet
de veronderstelling dat ik ‘myn Vaderland’ aanviel (Ik zou zoo vry wezen, als 't
noodig was) maar dat ik teekenen zou: ‘een Duitscher in Suriname’
Ik meen niet verdiend te hebben dat men my verdenkt van zulke omwegen. Is dat
niet juist?
Het was me een waar genoegen U gister weertezien. Blyft ge nog lang in Delft?
Ik logeer in den Toelast.
Hartelyk gegroet, en ook by gelegenheid Uwe Vrouw, en Willem en Odo en Martha
Geheel de uwe
Douwes Dekker
Kyk, die Sneeker steelt myn hart! Honderd mannen die handelen zooals hy schryft,
en we veranderen den heelen boêl. M'n eerste maatregel zou zyn die arme meid los
te laten die voorgister gevangen genomen is, omdat ze nu ja, 'n fout is 't. Maar wat moet er nu van dat schepsel worden!
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[17 juli 1868
Van den Rijn (XLVIII)]
17 juli 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 167.
(M.M.)
indijking van den Rijn: zie hieromtrent de Opregte Haarlemmer d.d. 16 mei.

Van den Rijn, 15 Julij.
Men leest in den (nationaal-liberalen) Rheinischen Kurier, een te Wiesbaden
uitkomend blad, het volgende: ‘Gelijk bekend is, werden wij in de heete dagen van
1867 bekoeld door eene verfrisschende wolkbreuk van nieuwe wetten; zóó
verfrisschend inderdaad, dat thans nog, door den al te snellen overgang, vele personen
en zaken aan zekere verkoudheid lijden. Toen men eindelijk te Berlijn begon intezien,
dat de zedelijke werking der al te radicale geneeswijze geenszins bevredigend was,
en dat de Nassauërs zich eenigermate gekrenkt gevoelden, omdat men juist hen had
gekozen tot patienten voor die zonderlinge behandeling, - toen zij ondervonden, dat
men over hen en hunne instellingen zonder ruggespraak besliste (terwijl toch in de
overige geannexeerde provincien vooraf met de notabiliteiten des lands geraadpleegd
werd), was het reeds te laat om de begane fout te herstellen. Toch wilde men iets
doen, en riep men daarom de nassausche Afgevaardigden van den Rijksdag bijeen.
Daarop erlangden wij dan ook de gemeente-verordeningen voor het district
Wiesbaden, die, - hoe onvolledig ook, - althans de bevolking van het district in de
mogelijkheid stelden, aan hare begeerte lucht te geven. Sedert is bijna een jaar
verloopen, en intusschen gaat men onophoudelijk voort met alles in ons land te
“regelen.” Van eene zitting van den provincialen Landdag verneemt men niets, en
toch moet een ieder erkennen, dat zeer belangrijke zaken zijn aftedoen. Wij behoeven
slechts op de domeinen-kwestie, op het beheer der provinciale fondsen, op de
Nassausche Bank, op de schoolwet en op de indijking van den Rijn te wijzen. Niemand
weet beter dan wij zelven, waar ons de schoen knelt, en met allen eerbied voor de
wetten-fabrikanten te Berlijn meenen wij toch, dat de nieuwe schoen ons knellen zal,
indien men niet vooraf aan ons de maat vraagt. De slotsom van een en ander is, dat
wij met aandrang vragen: Waar blijft onze provinciale Vertegenwoordiging?’
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[18 juli 1868
Ingezonden Stuk van Multatuli in Sneeker Crt.]
18 juli 1868
Ingezonden Stuk van Multatuli in de Sneeker Courant, nr. 58. (Gemeentearchief
Sneek; fotokopie M.M.)
Een aflevering van het Deventer Weekblad met deze tekst is niet teruggevonden.
lucus a non lucendo: een woord dat het tegendeel betekent van wat men op
etymologische grond verwacht.
Stieltjes: na door de regering eind 1860 als adviseur voor technische zaken naar
Java te zijn uitgezonden, speciaal met het oog op de aanleg van spoorwegen,
ondervond Thomas Joannes Stieltjes (1819-1878) zó veel tegenwerking dat hij zich
in april 1863 tot de Tweede Kamer wendde met het gedocumenteerde advies de door
de G.-G. Sloet van de Beele gedane voorstellen als ondeugdelijk te verwerpen. Wegens
dit optreden werd Stieltjes in juni '63 door minister Fransen van de Putte niet-eervol
ontslagen; na felle protesten in overtuigende brochures werd dit in juni '66 gewijzigd
in eervol.
Pictisch: schots; de Picten waren de oorspronkelijke bewoners van Schotland.
Den Heere Redacteur van het DEVENTER WEEKBLAD*
In Uw zeer geacht Weekblad van den 8e dezer wordt - in overeenstemming met
de flinke SNEEKER COURANT - op zeer welwillende wijze van mijne persoon melding
gemaakt.
Dank zeggende voor de goede bedoeling, die zeker zal gedeeld worden door ieder
die regtvaardigheid lief heeft, ben ik evenwel aan de waarheid verpligt, zeker
misverstand te bestrijden, dat zich, in weer-

*

Blijkens 't opschrift is dit stukje oorspronkelijk bestemd voor 't Deventer Weekblad. Wij
ontvingen evenwel, Woensdag jl., van den geachten inzender een schrijven, waarbij hij ons
uitnoodigde om het ook in de kolommen onzer Courant op te nemen.
Terwijl we gaarne aan dat verzoek voldoen, meenen we tevens, - ter nadere toelichting voor
de aanleiding tot dit schrijven, - onzen lezers te moeten herinneren: dat wij voor eenigen tijd
uit het Dev. Weekbl. overnamen een artikeltje, waarbij werd aangedrongen op herstel voor
de rechtmatige grieven van den heer Stieltjes. Wij namen die gelegenheid te baat om met
een enkel woord op nieuw in herinnering te brengen: dat er meer verdienstelijke ambtenaren
zijn die op recht wachten, en dat het tijd werd daarin te voorzien.
De Redactie van het Dev. Weekbl., onze bedoeling begrijpende, noemde als zoodanig in de
eerste plaats den heer Douwes Dekker. In ons protest tegen het schrijven van den
insinueerenden Keulschen Nederlander, hebben wij die zinsnede opgenomen. (Zie no. 57.)
(Red.)
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wil mijner herhaalde toelichtingen, gedurig op nieuw openbaart, en dat ook - blijkens
de vele dagbladen en tijdschriften die zich, buiten mijn toedoen, sedert eenigen tijd
in Engeland met mijne zaak bezig houden - naar dat land schijnt overgewaaid.
Om geen misbruik te maken van uwe ruimte, zal ik een paar stellingen zoo kort
mogelijk zamenvatten:
1o. Ik ben zeer liberaal, en zou mij dus - vooral, maar niet alleen - wat de Indische
zaken aangaat, eerder aan de behouders kunnen aansluiten, dan aan de partij die zich
- lucus a non lucendo! - de liberale noemt.
2o. Ik heb de eer den tegenwoordigen zoogenaamd- liberalen minister bijzonder
antipathiek gezind te zijn, en verheug mij in de overtuiging dat die stemming
wederkeerig is. Erkenning van mijn goed regt is dus van die zijde evenmin te
verwachten, als aan mijn kant het aannemen van eenige ondersteuning mogelijk
wezen zou.
3o. Vrijwillige arbeid op Java is leugen, èn als feit, èn als staathuishoudkundig
systeem. Wie het kultuurstelsel aantast - in spijt van 't letterzifterig wanbegrip des
heeren de Waal, ben ik zoo vrij het een stelsel te blijven noemen - wie dat stelsel
aantast, is een vijand van den Nederlandschen Staat. Ik neem aan, deze thesis
zonneklaar te bewijzen, en zál dit doen, zoodra ik hopen mag het woord te voeren
tot regeerders, dien 't inderdaad om waarheid te doen is. Men begrijpt alzoo dat ik
thans daarover niets te zeggen heb.
Ten slotte neem ik deze gelegenheid te baat - en de sprong is waarlijk zoo groot
niet als-i schijnt - om den bekenden heeren met Pictische relatiën, die in den
SCOTSMAN van 11 Juni jl. door een ongenoemde lieten vertellen:
‘dat ik over Indische toestanden onwaarheid heb gezegd;
dat er op Java nooit honger werd geleden;
dat de geringe man daar niet mishandeld wordt;
dat er nooit klagers in de rivier werden geworpen;
dat daar alles in de volmaakste orde is...’

te repliceren, dat ik, zoodra ik me den tijd gun niet naïf te zijn, even goed een piège
weet te ontgaan, als lieden die zich van der jeugd af - met of zonder stelsel dan hebben toegelegd op ‘Combinaetiën’, al had men zich dan ook tot liberaal minister
voortgecombineerd.
‘Feiten geven’... in den vreemde, tegen Holland... thans, in de periode der
naaldgeweren en annexatiën?... Eilieve, 't oogenblik zou onedel
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gekozen zijn! Waarlijk, indien 't al gelukt ware mijne scherpzinnigheid te verschalken,
mijn hart zou mij gewaarschuwd hebben tegen zoo'n plompen valstrik. Men bedenke
dus fijner middelen, om mij, bij de treurige verwikkelingen die voor de deur staan,
in mijn vaderland tot een ‘homme impossible’ te maken.
MULTATULI.

[18 juli 1868
Van den Rijn (XLIX)]
18 juli 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
168. (M.M.)
Janitzaren: keurcorps turkse infanterie, uitsluitend in dienst van de sultan; in 1826
na een opstand ontbonden.
Strelitzen: keurcorps russische infanterie, lijfwacht van de tsaar, met speciale
plichten en voorrechten; in 1698 ontbonden.
ten gevolge waarvan: de ongewone vierkante haakjes bij deze opmerking over
België duiden er wellicht op dat het hier een toevoeging van de redactie betreft.

Van den Rijn, 16 Julij.
Prins Humbert van Italie en zijne gemalin hebben zich niet, gelijk eerst verwacht
werd, uit Munchen naar Dresden begeven, tot het afleggen van een bezoek aan het
saksische Hof, maar zijn over Neurenberg gisteren te Frankfort aangekomen, waar
zij acht dagen zullen vertoeven; gedurende welke zij den Koning van Pruissen in de
badplaats Ems een bezoek zullen brengen.
- De nationaal-liberale Rijnsche bladen nemen uit de beijersche couranten de
berigten over omtrent de hulde, die den Afgevaardigde Völk door zijne geestverwanten
wordt gebragt, wegens de wijze, waarop hij zich op den Rijksdag van zijn mandaat
heeft gekweten. Op een onlangs te zijner eer gegeven volksfeest heeft de
Vertegenwoordiger de volgende woorden tot de feestgenooten gerigt: ‘Moet men
het niet als het toppunt van dwaasheid beschouwen, indien van zekere zijde, en nog
wel in naam der vrijheid, als hoofdtaak van al de vaderlanders wordt aangedrongen
op het verzwakken van Pruissen? Is het niet belagchelijk, te hooren beweren, dat die
Staat moet worden vernietigd, “opgelost in zijne atomen?” Dat gaat zoo gemakkelijk
niet, mijne heeren! De schepping van Frederik den Groote, - een volk en een Rijk,
die gegroeid en geworden zijn op de wijze, zoo als
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dit met Pruissen geschied is, - laat zich niet zoo op één oogenblik in hare atomen
ontbinden. Dit is niet te verwachten van een Staat, die, naar de uitdrukking van den
heer von Moltke, zich ten hoofddoel stelt, den vrede van Europa te verzekeren. Men
spreekt van militairismus; doch ik vraag, of een land, 't welk met “oplossing in zijne
atomen” bedreigd wordt, niet op zijne hoede moet zijn? En behalve dit, is niet het
pruissische leger (om nog eens de zoo vaak herhaalde meening aantevoeren) het
brandpunt der intelligentie? Wie durft spreken van gebrek aan vrijheid, van onregt,
daar ieder, - de zoon van den rijkste zoowel, als van den arme, - op gelijke wijze
verpligt is, zijne diensten te wijden aan het vaderland. Is het niet reeds voor Beijeren
eene schrede voorwaarts op den goeden weg, dat grondbeginsel overtenemen? Zoodra
het geheele groote duitsche vaderland, op die wijze vereenigd, onder de wapenen
staat, wordt het eene onmogelijkheid, de militaire magt tegen het volk te misbruiken:
die militaire magt is het volk zelf. Zoodanig misbruik is alleen denkbaar bij natien,
waar men zich door het storten van een paar honderd ellendige guldens onttrekken
kan aan zijnen burgerpligt; dáár kan de Regering benden Janitzaren of Strelitzen
zamenstellen; in Pruissen nooit!’ - ‘Daar wij nu (aldus ging de redenaar voort) dit
onloochenbaar voorregt van Pruissen moeten erkennen; daar de ons zoo dierbare
eenheid van taal alleen door naauwe aansluiting aan Pruissen mogelijk is; daar ook
de hereeniging der oostenrijksche Duitschers alleen kan voortvloeijen uit het stevig
vasthouden aan de kern, die Pruissen ons aanbiedt; daar Duitschland, zonder dit alles,
zou terugstorten in den verbrokkelden puinhoop van weleer, - om dit alles, mijne
heeren! stemmen wij in alle opregtheid in met het lied: “Wien Duitschlands eer ter
harte gaat, hij klemm' zich vast aan Pruissen!” Dit zij onze leus, dit is onze pligt.’
- Men verzekert, dat de Afgevaardigde ter Rijksdag graaf Henckel van
Donnestmarck zijn mandaat heeft nedergelegd. Hij behoorde tot de nationaal-liberale
partij. In plaats van den heer dr. Reincke, die insgelijks voor zijn lidmaatschap bedankt
heeft, zal in het district Lennep-Mettmann waarschijnlijk de heer Müller, uit Berlijn,
gekozen worden, op wien de stemmen der uiteenloopende partijen zich vereenigen.
Slechts door de Lassellianen wordt de candidatuur gesteld van den heer Fritzsche,
een sigarenmaker.
- De sedert eenigen tijd in Duitschland, voornamelijk op typogra-
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fisch gebied, plaats hebbende beweging tegen het zondagswerken [ten gevolge
waarvan dat vraagstuk in Belgie insgelijks aan de orde van den dag is gesteld], wint
hoe langer hoe meer veld. De Westfälische-Zeitung berigt thans, dat zij zich insgelijks
genoodzaakt ziet, de verdere uitgaaf harer zondags-editie te staken, daar haar
zetters-personeel zich aan de door de Boekdrukkers-vereeniging genomen besluiten
heeft aangesloten. De Kölnische-Zeitung is nog slechts de eenige der in de
Rijn-provincie en in geheel West-Pruissen uitkomende couranten, welke des zondags
in het licht verschijnt.

[20 juli 1868
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]
20 juli 1868
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli. (Kopieboek 45, Museum Enschedé,
Haarlem; fotokopie M.M.)
De brief van Multatuli met de klacht over ongeautoriseerd overnemen is niet
teruggevonden. Welke krant met het door u gesignaleerde blad wordt bedoeld, is niet
bekend, evenmin of de gestolen tekst misschien iets was van de hand van Multatuli
zelf.
Den Heer E. Douwes Dekker
's Gravenhage.
Haarlem, 20 Julij/68.
WelEd. Heer.
Ingevolge uw verlangen, hebben wij de eer, u hiernevens poste restante toetezenden
een bankb. van f 25. -, ter voldoening van uw honorarium over de maand 15 Junij 15 Julij.
Het stroopen (stelen) der nederl. bladen uit onze Courant, waarop Gij wijst, is een
oúd kwaad, 't welk, even als andere handelingen van dien aard, aantoont, in welke
miserabele handen de journalistiek hier te lande veelal is. Het door u gesignaleerde
blad heeft sedert jaren meer dan andere het handje daarvan. Mais qu'y faire?
Hoogachtend
Uwe dv. Dienaren
Joh. Enschedé & Zonen.

[23 juli 1868
Van den Rijn (L)]
23 juli 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
172. (M.M.)
Magdala: rotsvesting in het binnenland van Abessinië (nu Eritrea), ong. 1000 m
boven het omringende land. In de diplomatieke spanningen tussen
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Groot-Brittanië en Abessinië had de abessijnse vorst Theodorus II, keizer sinds 1855,
zich niet ontzien de britse gezant gevangen te nemen. Engeland zond daarop een
strafexpeditie onder generaal R.C. Napier. Toen deze op 13 april 1868 Magdala
veroverde, pleegde Theodorus II zelfmoord.

Van den Rijn, 21 Julij.
De Rijnsche bladen bevatten allerlei bijzonderheden omtrent het verblijf van Koning
Wilhelm te Ems. Z.M. heeft dezer dagen een uitstapje gemaakt naar de badinrigting
Laubach, bij Coblenz, en is daar met muziek en gejuich ontvangen. Men schrijft uit
die plaats, dat door het aanwezige gezelschap (grootendeels uit vreemdelingen
bestaande) herhaaldelijk geroepen is: ‘Leve Wilhelm de Groote!’
- Onder de personen, die te Ems aan den Koning zijn voorgesteld, behoort ook de
heer Rohlfs, de geleerde, die een groot gedeelte van Africa doorreisd heeft en bij de
inneming van Magdala tegenwoordig is geweest. Hij heeft den Koning het staatszegel
van Koning Theodorus, benevens een armband en eene haarnaald van diens gemalin
aangeboden. Tevens kweet de heer Rohlfs zich bij deze gelegenheid van de reeds
twee jaren geleden hem door den Sultan van Bornu, in Midden-Africa, gedane opdragt,
om Koning Wilhelm van zijnentwege broederlijk te groeten.
- De tweede verjaardag van den intogt der Pruissen te Frankfort leverde de blijken
op, dat het der pruissische Regering nog niet gelukt is, de bevolking met den nieuwen
stand van zaken te verzoenen. De stemming is zeer gedrukt; de zachtste uitdrukking
is, dat men berust; doch meer te verzekeren, zou gewaagd zijn. Men vond dezer
dagen alom oproerige plakkaten aangeslagen, en aan vele woningen werden opruijende
vliegende blaadjes afgegeven.

[24 juli 1868
Van den Rijn (LI)]
24 juli 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 173.
(M.M.)

Van den Rijn, 23 Julij.
Men schrijft uit Ems aan de Elberfeldter-Zeitung, dat Prins Humbert van Italie aan
Koning Wilhelm heeft doen weten, dat hij, uit vrees van zijne badkuur te zullen
verstoren, het hem toegedachte bezoek later zou brengen. Indien dit berigt waarheid
behelst, schijnt het zich te
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bevestigen, dat de Kroonprins en de Kroonprinses plan hebben om op hunne terugreis
uit Engeland ook de pruissische hoofdstad te bezoeken.
- Uit Heidelberg wordt geschreven, dat de Afgevaardigde Bluntschli aldaar, in
eene vergadering van kiezers, verantwoording heeft afgelegd van de wijze, waarop
hij in het Tol-parlement gemeend heeft, zich van zijn mandaat te moeten kwijten.
Op de door dien redenaar gestelde vraag: Wat er te doen stond? antwoordde hij: ‘Wij
behooren vasttehouden aan den nationalen geest van eenheid; wij moeten onzen pligt
doen, door ons voortebereiden om weldra als een goed geregelden Staat een deel van
het Noordduitsch-Verbond uittemaken. Daartoe is noodig, dat wij, zoo veel mogelijk,
de voor Noordduitschland aangenomen regels volgen, met vermijding evenwel van
de begane feilen, waaronder ik in de eerste plaats de alles beheerschende bureaucratie
noem; vooral waar dat misbruik ingrijpt in het geestelijk leven des volks. Wij mogen
de liberale begrippen niet verzwakken: dit verbiedt ons de pligt èn jegens Pruissen,
èn jegens Duitschland, want de tijd zal komen, dat vrijzinnigheid één zal zijn met
nationaliteit’. De rede van den heer Bluntschli is uitbundig toegejuicht geworden.
- De verklaring, waarbij graaf Henckel von Donnersmarck zijn mandaat als lid
van den noordduitschen Rijksdag heeft nedergelegd, luidt als volgt: ‘De oorzaken,
die mij tot terugtreden nopen, liggen hierin, dat wij, aan den eenen kant den
tegenwoordigen voorganger op het gebied van pruissische en duitsche staatkunde
niet kunnen ontberen, en wij derhalve gedurende den overgangstijd ons geheel en al
aan diens leiding moeten overgeven; terwijl ik, aan de andere zijde, mij ongenegen
gevoel om blindelings medetewerken, tot verhoudingen, die geheel op
staathuishoudkundig terrein te huis behooren, zonder in het minst voordeelig te zijn
noch voor de vrijzinnige rigting, noch voor de zoo noodige eenheid van Duitschland.’

[25 juli 1868
Fragment Vorstenschool in Sneeker Courant]
25 juli 1868
Multatuli publiceert in de Sneeker Courant, nr. 60, een fragment uit ‘een nog
onafgewerkt drama’. De titel Vorstenschool wordt hier niet genoemd ofschoon
Multatuli die bij zijn voordracht in Utrecht op 29 maart 1868 wel reeds had gebruikt.
Zie V.W. XII, blz. 734. (Gemeente-archief Sneek; fotokopie M.M.)
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Vgl. voor dit fragment uit het eerste bedrijf van Vorstenschool V.W. VI, blz. 21-23
Wij maken dankbaar gebruik van eene vergunning van den geachten schrijver, om
in ons blad op te nemen een fragment uit een nog onafgewerkt drama van MULTATULI.
Wij vertrouwen dat vele onzer lezers - na kennismaking met dit keurig fragment met ons verlangend zullen uitzien naar 't geheel.
Het onderstaande is een gesprek tusschen Koningin-moeder en Koningin. Deze
(de schoonmoeder der Koningin) berispt haar dochter dat ze den 1e. minister zoo
lastig viel met vragen over den toestand des volks, en dat ze hem den vorigen avond
te lang bij zich had gehouden.

Koningin en Koningin-Moeder.
K.

Te lang?... O neen! En moê!... Ik was niet moê.
Maar 't zal om uwentwil niet meer gebeuren
Dat ik zoo laat graaf Otto hier houd, Moeder...
Wat zyn vermoeidheid aangaat... o, ho, ho...
Dat noem ik byzaak!
't Zal hem goed doen, denk ik.
Zoo'n beetje gymnastiek geeft lenigheid
Aan de gewrichten van z'n staatsverstand
Dat wat verstyfd is in de vormlykheid...
K.M.

Men roemt hem toch als zeer bekwaam, Louise!
K.

Dat spreekt van zelf... zoolang-i invloed heeft!
Daarná?... We zullen zien! Tenzy hy sterft,
En men z'n lof gebruiken kan als blaam
Voor andren die nog in den weg staan. Ik...
Ik schat hem even laag en even hoog
Als andren van z'n soort...
K.M.

Louise, ik dacht...
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K.

Dat ik vertrouwen stelde op zyn genie?...
O, dat is grappig, Moeder! 't Lykt er niets naar!
Hy heeft... talent... zóó, zóó... 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.
K.M.

Wat eischt ge meer?
K.

Iets anders, Moeder... hier! En dát ontbreekt!
Die man draagt als de kersboom, juist zooveel
Als vader schooltyd en mama routine
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,
Dat is: gevoelen, denken, werken, streven,
En vruchten dragen, honderd... duizendvoud!
Wie niet meer geeft dan-i ontving, is... nul,
En deed met z'n geboorte onnoodig werk...
Nu, zulk een nul is my de graaf van Weert.
K.M.

Maar zyt ge niet wat streng?
K.

't Is mooglyk, maar
Het zy de vraag vóór alles, of ik waar 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 zijn standpunt, 't ordinaire: misdaad!
Gewoonheid is een giftig woekerkruid,
Dat zelf geen vruchten draagt, en z'n venyn
Gebruikt om, wat er opschiet aan z'n zy
Te doemen tot gelyke onvruchtbaarheid.
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Gewoonheid is Verdienste 's vyandin;
Een schutsvrouw van het kleine, van 't gemeene.
Wat uitsteekt, moet geknot; wat blinkt, bevuild
Wat vlugt neemt, neergeslagen en gekneveld,
Talent... geloochend, of gesmoord met... maaaren,
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... onfatsoenlijks,
Een vuile ziekte die men liefst niet noemt
Dan met 'n omweg: EXCENTRICITEIT!
Nu, excentriek is onze staatsman niet!
Hy 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.
Hem is het Volk... een kweekkast van lakeien
De welvaart... paragraaf in een rapport;
Een algemeene ramp... een troefkaart op
Den heer die uitgespeeld was door party;
De burger... een artikel ter belasting...
En wat zoo'n staatsminister weet, wat hy
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 zie eens wat hyzelf begrypt of weet,
En wacht eens op een nieuw idee dat in
Zyn eigen ziel gegroeid is... ha, ha, ha,
Dan kunt ge wachten tot ge moeier zyt
Dan hy van nacht was...
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[29 juli 1868
Van den Rijn (LII)]
29 juli 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
177. (M.M.)

Van den Rijn, 25 Julij.
Men berigt uit Mainz: ‘In een der vlugschriften, die bij gelegenheid der verkiezingen
voor het Tol-parlement het licht zagen, kwam de meening voor, dat het de pligt der
liberalen was, zich te verzetten tegen zekere verbroedering, die ten nadeele van
onderwijs en administratie bestond tusschen het minsterie-Dalwigk en de
onverdraagzame kerkelijke partij. Men verneemt thans, dat de heeren Bamberger,
Dieterich, Seeger en Goldschmidt ter zake van deze uitlating voor het districtsgerigt
geroepen zijn. Men maakt met zekere verwondering de opmerking, dat het
ultramontaansche Mainzer Abendblatt kennis van deze vervolging scheen te dragen,
één dag vroeger dan het besluit ter raadkamer genomen was. Men stelt zich van dat
proces veel belangrijks voor, dewijl de aangeklaagden het voornemen schijnen te
hebben, hunne bewering staande te houden, en met bewijzen te staven, waartoe, naar
men verzekert, de bouwstoffen niet ontbreken zullen.’

[30 juli 1868
Brief van Potgieter aan Busken Huet]
* 30 juli 1868
Brief van Potgieter aan Cd. Busken Huet. Fragment. (De volledige briefwisseling
van E.J.J. Potgieter en Cd. Busken Huet; 1; blz. 460).
hier: namelijk te Amsterdam; Van der Hoeven was, blijkens andere brieven, ernstig
ziek.
Douwes Dekker is hier geweest, om H.A. van der Hoeven te spreken. Op Marinus
heeft zijn brief in de Sneeker Courant een pijnlijken indruk gemaakt. ‘Wie niet voor
het cultuurstelsel is heeft zijn land niet lief!’ Wie brengt ons toch dat doolhof uit?

[6 augustus 1868
Brief van Multatuli aan Tine]
6 augustus 1868
Brief van Multatuli aan Tine. Dubbel velletje postpapier, tot bovenaan blz. 4
beschreven. (M.M.)
je brief van 31 July: deze brief van Tine is niet teruggevonden.
en S. ook: signor Salati, een italiaanse vriend van Tine.
die my onlangs 2000 fl. beloofde: op wie hier wordt gedoeld, is niet bekend.
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P.S.: Parakan Salak, de theeplantage van Willem van der Hucht, waar Tine en Dekker
zich in augustus 1845 verloofden. Vgl. V.W. VIII, blz. 448 en 451.
den Haag 6 aug 1868
beste lieve tineke, Denk in sHemels naam niet dat je niets krygt uit onhartelykheid.
Ik heb je brief van 31 July, reeds eergister ontvangen en ben er heel bly mee. M.
heeft ook je brief. Zy is hier om den Max Hav. te laten reviseren door een Duitscher
die Holl. toestanden kent; wy hopen dat het genoeg opbrengt om jou te helpen en
hier te laten komen. Ik heb drukte, en ben telkens in spanning. Dan eens verdrietig,
dan weer byna besloten om een appartement voor je te huren. Nog heb ik hoop te
slagen. Die belofte van verleden is weer vervallen. Deze brief geldt niet voor een
wezenlyk schryven. Je krygt een langen, en S. ook. Je zal tevreden zyn.
Het schryven van Mimi aan jou was buiten my om. Dat ik verdrietig was is waar,
maar ik wou niet dat je er te veel van dacht. Ik zal 't je uitleggen. Het was ook over
de rigting van Edu. Het smart me zoo dat hy zoo'n geheel anderen weg uitgaat. Toch
moet hy vry blyven. Maar myn verdriet was hoofdzakelyk over myn tegenspoed.
Als de man die my onlangs 2000 fl. beloofde z'n woord had gehouden, zou alles
reeds in orde zyn. En nòg heb kans.
M. heeft nooit iets anders beoogd dan jou terugkeer. Je zult waarlyk hartelyk
voelen als je ziet wat ze met dat doel gewerkt heeft, en hoe ze 't meent. Maar denk
nooit dat ik iets onaangenaams van jou, vorderen zou. In tegendeel, ik wil je geluk
geven en onze lieve kinderen ook. Ik had je willen tegemoet reizen en overleggen.
Wees gerust! Maar nòg altyd is de hoofdzaak geld. Ik heb nog eenig uitzigt, en dat
preoccupeert me zóó dat ik (ook van de warmte, ik ben zenuwachtig) niet goed
schryven kan.
Je krygt een langen brief. Wees voorloopig gerust en vertrouw op myn hart. Kus
de lieve kinderen. Ik ben gedurig in spanning.
Saluez Mr S. bien cordialement. Dans deux jours je t'écrirai davantage, et à lui
aussi pour lui témoigner ma reconnaissance de son amitié si touchante pour toi.
Adieu, ma bonne Tine, ma bonne Tine de P.S.Je suis toujours à l'hôtel Toelast mais j'en sortirai aussitôt que possible. Denk niet te
erg over 't verdriet dat ik had. 't was jou schuld niet maar door een zamenloop van
andere dingen. Ik tobde zoo - en alles liep me tegen juist als ik dacht klaar te zyn.-
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[6 augustus 1868
Van den Rijn (LIII)]
6 augustus 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
184. (M.M.)
op den voorzittersstoel te Frankfort: toespeling op het Frankfurter Parlement
(1848-49) dat tenslotte in meerderheid koos voor een federatief Duitsland zónder
Oostenrijk, met de koning van Pruisen als erfelijk keizer; maar doordat de koning
van Pruisen weigerde, mislukte dit plan.
Benedek: Ludwig August Benedek (1804-1881) was de opperbevelhebber van het
oostenrijkse leger dat in de oorlog met Pruisen op 3 juli 1866 de beslissende slag
bij Königgrätz verloor.

Van den Rijn, 4 Augustus.
De Kölnische-Zeitung deelt haren lezers den volgenden brief uit Weenen mede: ‘Den
30sten Julij, des namiddags te half zes ure, kwam de Keizer, vergezeld van den
hofmaarschalk Hohenlohe, op het feestterrein der scherpschutters aan, waar hij door
een comité werd verwelkomd. Z.M. begaf zich naar de schietbaan, en deed drie
schoten, waarna hij in de feestzaal onder luide toejuichingen een glas ledigde op het
welzijn der schutters. Men verkeerde in groote spanning omtrent de uitingen, welke
den oostenrijkschen Souverein zouden ontvallen, daar ieder inzag, hoe moeijelijk
het wezen zou, in alle opzigten zeker decorum ten aanzien van een niet vijandigen
Staat overeentebrengen met het beantwoorden van de geestdrift, waaraan velen, en
daaronder voornamelijk de Frankforters, trachtten lucht te geven. Het eerst wendde
Keizer Frans Joseph zich tot twee schutters uit Nancy, die hem verzekerden, dat de
Lotharingers nooit de weldaden vergaten, welke zij aan de voorouders Zijner Majesteit
te danken hadden. Tot den heer Fabricius, uit Frankfort, zeide de Keizer: ‘Ik denk
met hartelijkheid aan Frankfort; zij is eene goede duitsche stad.’ Den heer dr. Kopp,
den voorzitter van het feestcomité sprak de Keizer in het voorbijgaan aan met de
woorden: ‘Weenen is u grooten dank schuldig voor het schoone feest, hetwelk er
veel toe bijdragen zal om nieuwe betrekkingen aanteknoopen.’ (Volgens andere
berigten, zou de Keizer van handels-betrekkingen gesproken hebben.) Men begint
de feestdronken reeds eenigzins vervelend te vinden, dewijl al de rigtingen, die hier
vertegenwoordigd zijn, zich op meer dan voldoende wijze hebben geopenbaard. Wij
hoorden tot verzadigens toe toasten op het duitsche vaderland, op de vereeniging
van Noord en Zuid,
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enz. De woorden van den heer Golsen, uit Tweebruggen, vonden bij het verstandig
gedeelte van het Weener publiek meer bijval dan de hoogdravende phrasen der
zuidduitsche volkspartij. Zij waren geheel in den geest van hetgeen Ferdinand
Kürnberger ter inleiding der schuttersfeesten onlangs in de Wiener-presse schreef:
‘Sedert tweehonderd jaren (aldus las men daar) was Duitschland eene anarchische
adelrepubliek, met een verzwakt monarchaal beginsel aan het hoofd, en alzoo niet
ongelijk aan het verwarde Polen. Even als dit land, zou het dan ook te gronde zijn
gegaan, indien niet een der rijks-baronnen, - de markgraaf van Brandenburg, - zich
tot een nationaal middenpunt had vastgecristalliseerd. Deze markgraaf begon dan
ook langzamerhand eene soort van onzigtbare Keizerskroon te dragen; terwijl de
officiële en zigtbare kroon te Weenen in de handen der Jezuiten voortdurend
verbrokkelde. Zeer laat, smartelijk laat, gaven de slag bij Königgrätz en de vrede
van Praag aan dat feit zijne natuurlijke uitdrukking. Wij zeggen: smartelijk laat,
aangezien de meesten zich eene tijdruimte van tweehonderd jaren niet in behoorlijken
zamenhang kunnen voorstellen. Velen hielden den burgeroorlog van 1866 voor een
ongeluk, en weinigen begrepen, dat het duitsche uurwerk, hetwelk tweehonderd jaren
had stilgestaan, nu eindelijk weder begon te loopen. Zeggen wij dit te Weenen? In
de aloude woonplaats der duitsche Keizers? Als belanghebbenden in den strijd,
waaruit wij, naar het oordeel van kortzigtigen, als verliezende partij huiswaarts
keerden? Ja, duizendmaal ja! Werkelijk overwonnen, vernietigd, waren wij slechts
op den voorzittersstoel te Frankfort. Sedert wij niet meer op dat arme-zondaarsbankje
zitten, is onze verhouding tot Duitschland gezond en staatkundig zuiver geworden;
zij kan beschreven regten ontberen, dewijl zij op een natuurlijk zwaartepunt rust, en
zich alzoo in volkomen evenwigt bevindt.’ Geheel in overeenstemming met deze
woorden oordeelt een groot gedeelte der bevolking van Weenen; ‘wij Oostenrijkers
zijn geene Frankforters, die hunne stad voor Duitschland aanzien.’ - Een Mainzer
blad, deze beschouwingen voor rekening latende van den Weener correspondent der
Kölnische-Zeitung, vraagt, of het niet tijd worden zou, aan een standbeeld te denken
voor den generalissimus Benedek, die, door het behalen zijner vaderlandlievende
nederlaag, zoo veel tot het tegenwoordig welzijn van den oostenrijkschen Staat heeft
bijgedragen?
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- Volgens berigten van Rijnsche bladen, schijnt het zeker te zijn, dat Koningin
Victoria, na hare terugkomst uit Zwitserland, eenige weken op het den Hertog van
Coburg-Gotha toebehoorende kasteel Rosenau zal doorbrengen, ten einde aldaar
eene bijeenkomst te hebben met al hare in Duitschland aanwezige gehuwde kinderen
en andere bloedverwanten. De Kroonprins van Pruissen bevond zich den 1sten dezer,
met zijne gemalin, nog altijd te Reinhardtsbrunn, doch is sedert dien dag naar Bonn
vertrokken om aldaar het halve eeuwfeest der universiteit bijtewonen. Hij verkeerde
veel, en op zeer ongedwongen wijze met Hertog Frederik van
Sleeswijk-Holstein-Augustenburg, met den heer Simson, den voorzitter van den
noordduitschen Rijksdag, en met den gewezen minister graaf Schwerin.
- Naar aanleiding der feesten te Bonn, zijn aan verschillende hoogleeraren der
universiteit aldaar, ridderorden en andere onderscheidingen toegekend.
- Uit Luxemburg wordt aan vele duitsche bladen geschreven: ‘Gelijk men weet,
werden in den nacht van 6 Junij jl. alom oproepingen aangeplakt en verbreid om zich
te verklaren voor eene annexatie aan Frankrijk. Dezer dagen heeft de heer Heintze,
drukker en uitgever van het Journal de Luxembourg, voor dat feit teregtgestaan; hij
is, op grond van verzachtende omstandigheden, slechts tot eene boete van 50 fr.
veroordeeld geworden. In zijne verdediging erkende hij, de dader te zijn, ja verklaarde
hij zelfs, fransche vlaggen uit Metz te hebben laten komen. Als verontschuldiging
voerde hij aan, dat het slechts zijn doel was geweest, eene volksstemming uittelokken,
en tevens, dat de Souverein van Luxemburg zelf zich gewisselijk aan het hoofd zou
hebben gesteld van hen, die in de meening verkeerden, dat het in het belang van
Luxemburg wezen zou, deel uittemaken van een grooten Staat, dewijl dit toch altijd
den besten waarborg oplevert voor de algemeene welvaart.’
- Men schrijft uit Darmstadt, dat Prins Paul van Thurn en Taxis, de gewezen
adjudant des Konings van Beijeren, in het huwelijk is getreden met eene
tooneelspeelster, mejufvrouw Kreutzer. De Prins heeft van zijnen naam en de regten
zijner geboorte afstand gedaan, en zal zich onder den naam Paul von Fels te Biberich
vestigen.
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[8 augustus 1868
Eerste nr. Tot Nut van den Javaan]
8 augustus 1868
Het eerste nummer van de eerste jaargang van Maatschappij: Tot Nut van den
Javaan bevat op blz. 5-6 in kleiner corps de rubriek Indische Pers; deze rubriek wordt,
vóor een aantal scheepsberichten, afgesloten met de onderstaande mededeling,
kennelijk aangevuld met een opmerking van redactionele hand. (U.B. Amsterdam;
fotokopie M.M.)
Aan een particulier schrijven ontleenen wij het volgende:
‘Douwes Dekker heeft vergiffenis gevraagd en erlangd van zijn stoutigheid in de
Varietés, en nu zijn vonnis (15 dagen zitten en twee geldboeten van f8) achttien
maanden na de uitspraak, ingevolge die kwijtschelding van straf vernietigd is
geworden, moet hij, naar ik van verschillende kanten verneem, te 's Hage zijn. Er
loopt een praatje dat hij zich aan ons middeleeuwsch ministerie heeft verkocht, en
bij Rochussen logeert. O tempora, o mores!’
‘Wij laten de juistheid dezer mededeeling natuurlijk geheel voor rekening van den
schrijver.’
RED.
(N. Batav. Hand. Bl.)
Dit gerucht is vrij algemeen en wordt door sommigen zelfs in verband gebragt
met eenige voor ons weinig vereerende, noch streelende artikelen in der tijd in de
Kölnische Zeitung geschreven, die wel geschikt waren om de aanneming van een
hoog Budget van oorlog en nog iets anders te bevorderen. Is Multatuli werkelijk op
zulk een vertrouwelijken voet met den heer Rochussen en andere hooge staatsmannen
van dien stempel, dan is het eminente gevaar, waaraan vorst en volk onder zulke
combinatiën door de laatste verkiezing ontsnapt zijn, niet te berekenen. Wij verzoeken
nadere inlichting van wie er in staat toe is.

[8 augustus 1868
Beoordeling Max Havelaar in The Athenaeum]
8 augustus 1868
Ongesigneerde beoordeling van de engelse Max-Havelaarvertaling in The
Athenaeum, blz. 171-172. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
which winds about the equator: het is merkwaardig in dit engelse artikel de
beroemde zin uit het slot van de Max Havelaar (V.W. I, blz. 294) aangehaald te zien
als was het een algemeen bekende uitdrukking: as the favourable phrase runs.
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New novels.
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.)
The Dutch have, no doubt, a number of valuable possessions in the East Indies,
‘that magnificent empire of Insulind, which winds about the equator like a garland
of emeralds,’ as the favourite phrase runs; and the rest of the world hears so little
and, what is more, cares so little about what is actually taking place, that it generally
assumes tranquillity and prosperity there go hand in hand, and that the Dutch, a quiet,
shrewd, peace-loving people, do know better than any other how to make colonies
a source of direct profit rather than a dead loss to the mother-country. But on closer
examination this pleasing assumption proves far from true. The Dutch, so far from
avoiding the mistakes which the English, Spaniards, French and other nations have
made in dealing with distant possessions, have reproduced them in even an
exaggerated form, and do not seem to have learnt anything since those days when
by their ultra-protectionist commercial policy and their wish to retain unjust
monopolies they rendered themselves odious to the rest of the world. That the bulk
of the Dutch nation does not know what is actually going on in their East-Indian
possessions, we can well believe. The subject is far too complicated for any ordinary
man to master, even if he has the wish and application to do so. But the difficulty is
much increased by the fact that the Indian officials, desiring to make things look
pleasant, do not, or rather are not allowed to furnish truthful written reports. They
may make any number of verbal communications to proper quarters about the
extortions, cruelties, and crimes of the native chiefs: but woe to the official who dares
to put all this on paper. His doom is sealed: a mere dismissal from office, without
pension, after spending the best part of his life in the sultry regions of the tropics,
being the least punishment that awaits him. It is a fearful alternative that here presents
itself.
Such, indeed, is the drift of ‘Max Havelaar’, the book placed at the head of our
notice. It professes to be a novel, but a novel founded on facts, the author of which,
we are told in the Preface, has boldly asked the Dutch Government to prove the
substance of it to be false, and at the International Congress for the Promotion of
Science at
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Amsterdam challenged his countrymen to refute him. But up to this moment no
champion has come forward to disprove what is here asserted and hinted at; on the
contrary, Mr. Veth, the well-known orientalist at Leyden, who made a special study
of Indian matters, declared that the author understates rather than overstates the truth,
and quoted Vitalis and others who had published accounts of scenes and facts much
more shocking than those depicted in ‘Max Havelaar’.
The author wrote the book under the pseudonym of Multatuli; but his real name,
Eduard D. Dekker, formerly Assistant-Resident of the Dutch Governmnt of Java, at
once became known; and the hero of the novel may be said to be an idealized portrait
of the author himself. Max Havelaar then, a man of superior acquirements, finds
himself appointed to a district in Java as Assistant-Resident, or Sub-Governor, and
the first thing on his assumption of office is to convoke the native chiefs, by whose
aid the machinery of government in the Dutch Indian dependencies is kept going, as
well as the European official placed under his authority. He tells them that he is
resolved to do his best to promote the prosperity of the impoverished district over
which his jurisdiction extends, but that he expects the Regent, the highest native
functionary, as well as the other native chiefs, will also do their duty, and not by
cruel extortions drive the population away, and render the extension of cultivation
a matter of impossibility. Fully aware of the existing abuses, and conscious that the
system cannot be overthrown by the efforts of a single combatant, he endeavours to
win over the Regent and others by telling them that he will let bygones be bygones,
will not be too hard with them at first, but, at the same time, will not tolerate injustice
in any shape. Havelaar soon perceives that his conciliatory policy is of no avail. The
Regent's court has a large number of hangers-on, who commit all sorts of extortion
and cruelties towards the natives. In the depth of night the boldest of the injured
parties steal to Havelaar's house, and beseech him to protect them from the tyranny
of their countrymen. But he finds it difficult to do anything for them. When he inquires
officially into the matter the complainants, bearing in mind the punishments awaiting
them from the hands of their native rulers for daring to prefer charges against them,
revoke everything they have said, and offer the most humble and abject apologies.
The Assis-
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tant-Resident goes home, disgusted with their cowardly behaviour, and the poor
complainants are now subjected to all sorts of cruelties and tortures, if indeed they
escape with their lives.
Havelaar soon discovers from papers left behind that his predecessor in office has
also been a man resolved to do his duty, but that he died suddenly. How he died is
known to his widow, who lives near Havelaar's premises, and fearing that the fate
which befell her husband may also befall his successor, she closely watches and
questions every native who comes to the Assistant-Resident's house. At first Havelaar
attributes this to sheer inquisitiveness on her part, until she tells him plainly that it
is done for his own and his family's protection; in fact, that she fears poison may be
administered. Of course life under such circumstances is unbearable; and Havelaar,
fully believing that the Head Government, when made aware of the real state of the
district, will support him in remedying the evil, puts the whole case on record, and
transmits it to the Resident, who for years had furnished the stereotyped statement
that everything in the district is flourishing and progressing as rapidly as can be
expected. The latter is much annoyed about this report, and desires Havelaar to
withdraw it; but the Assistant-Resident is resolved to stand or fall by it. The
consequence of this obstinacy is, that he is dismissed, and that all attempts to obtain
an interview with the Governor-General for the purpose of justifying his conduct
prove abortive. Havelaar goes to the wall, and the poor natives continue to be
subjected to the same tyranny as they have always been liable to under Dutch rule.
In order to bring out the views entertained by a section of the commercial world
in Holland itself about the subject, the author introduces a Mr. Drystubble, a rich
coffee-broker and a great egotist, who is supposed to be editing the book and
commenting upon the facts and opinions advanced. Drystubble is a mean,
contemptible fellow, drawn by a masterly hand, who, we trust, may not be the type
of a very large section of the Dutch nation. The book is written with considerable
dash, and by a man who knows his subject thoroughly. It will naturally provoke a
good deal of discussion, as containing charges of a most compromising nature against
the administration of the Dutch Indian possessions, - not made, be it remembered,
by a foreigner jealous of Holland's prosperity, but by a Dutchman to the backbone,
anxious to remove what he considers foul blots from the national escutcheon.
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[11 augustus 1868
Brief van Multatuli aan De Geyter]
*11 augustus 1868
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand. (M.M.) Blijkens
een regel streepjes na de tweede alinea is er aldaar een gedeelte weggelaten.
finis Patriae: het gedicht, door De Geyter op 21 augustus 1867 te Gent op het
Congres voorgedragen. Zie V.W. XII, blz. 375.
Juvenalis: latijns satirendichter (ong. 60-140), van wie de uitspraak is: facit
indignatio verbum: verontwaardiging maakt welsprekend.
Kölnische Zeitung: zie het Ingezonden stuk d.d. 13 juli 1868.
het Congres: het Tiende Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres, eind
augustus in Den Haag te houden, was niet toegankelijk voor vrouwen, maar omdat
zoiets met het oog op mevrouw Bosboom-Toussaint niet kón, werd zij tot erelid
benoemd.
Mevrouw Storm: Anna Maria Margaretha Storm-van der Chijs, wereldreizigster
en volhardend feministe.
bygaand courantje: blijkbaar een exemplaar van de Sneeker Courant, d.d. 25 juli.
den Haag 11 Aug. 1868
Beste de Geyter, Ik ontvang daar uw finis Patriae, het schoone stuk dat niet
begrepen werd, gelyk het lot van schoone stukken nu eenmaal is.
Ik zie, ge hebt er een slot aangemaakt, dat ik nog niet kende. - - - Ik zeide eens
van myzelf: ‘Zelden schryf ik wat ik wil, en nooit wat een ander wil.’ - nu, dat zal
by elken dichter wel 't geval zyn. De werkman kan, met meer of minder talent,
bestelde waar leveren, de dichter moet bevrucht zyn, en dat gaat niet op commando.
Smart en verontwaardiging schynen nog immer, als in de dagen van Juvenalis, de
beste verzen voorttebrengen, en de uilen die meenen uwe waar met eenige penningen
of wat handgeklap te kunnen betalen, weten niet dat gyzelf die voor een stuk van
uwe ziel hebt moeten koopen. Ik denk daaraan altyd, als ik een koopman op een te
laag bod hoor antwoorden: lieve menschen, 't kost myzelf meer! Behalve myn dank voor 't toezenden van uw f.P. deed het my innig genoegen te
ontwaren dat ge my niet vergeten hadt. Waarlyk, ik heb nu en dan zulke bewyzen
van hartelykheid noodig, om niet moedeloos te worden. Aan de wyze waarop men
my in myn vaderland behandelt, zou ik me voor een profeet gaan houden. De vuilste
aan-
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tygingen hoor ik dagelyks tegen my inbrengen: ‘Ik heb my verkocht aan de
behoudende party.’ (Zeker omdat ik te liberaal ben, om me onder de ‘liberalen’ te
laten aanwerven.) Een stuk in de Kölnische Zeitung, waarby de Nederlandsche
huishouding in WEST-Indië wordt ten toon gesteld, zoude IK geschreven hebben.
('t Is nota bene geteekend: ‘een Duitscher in Suriname.’ Me dunkt dat ze toch konden
weten dat ik me niet wegstop als ik wat te zeggen heb.) &c., &c. Maar dat is 't ergste
niet! Het ergste is dat stelselmatig ignoreren. Verbeeld u, van het Congres dat over
drie weken gehouden wordt, weet ik niets dan wat er over in de Courant staat! De
personen die zich tot voorloopige commissie hebben opgedrongen, zijn - als ik goed
onderrigt ben, - op letterkundig gebied geheel onbekend, altans de weinigen die ik
hoorde noemen. Ik verneem - doch kan 't byna niet geloven - dat Mevrouw Storm
zou afgewezen zyn als lid! Zyt gy - door het ontvangen eener uitnoodiging of van
een program - in de gelegenheid U officieel tot die Commissie te wenden, vraag dan
S.V.P. eens of het waar is? En zoo ja, wek dan uwe Vlamingen op, tegen zulke malle
uitsluiting te protesteren.
Ik bedoel de uitsluiting van Mevr. Storm, niet tegen de myne. Doch, om U niet
bloot te stellen aan logenstraffing, doe de zaak vragenderwyze af. Het kon een valsch
gerucht wezen, hoewel mijn zegsman (Dr J. ten Brink) wel in de gelegenheid is het
te weten.
Ik heb 3/4 of 7/8 van een drama af, waarvan in bygaand courantje een klein stukje
is overgenomen. Ik zend het U - ‘weinig maar uit een goed hart’, zooals de
kermiskoeken zeggen. Ik gaf die weinige regelen aan den redacteur van dat blaadje
uit dankbaarheid, wyl hy my zoo flink verdedigd had tegen eenen aanval.
Ik zoude lust hebben U meer te schryven, maar ik ben zenuwachtig van de warmte.
Wees, met uwe lieve vrouw, hartelyk gegroet van
uw liefhebbenden
Douwes Dekker

[11 augustus 1868
Van den Rijn (LIV)]
11 augustus 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
188. (M.M.)
te Rome: namelijk in de Kerkelijke Staat waarvan de paus de souvereine heerser
was.
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Van den Rijn, 8 Augustus.
Het heeft de aandacht getrokken, dat dezer dagen de opper-president van de provincie
Brandenburg, even als reeds vroeger zijn ambtgenoot in de provincie Posen, zijne
geadministreerden gewaarschuwd heeft tegen verhuizing naar Rusland. Men meent
daaruit te mogen opmaken, dat deze handelingen uit dezelfde bron, en alzoo uit eene
ministeriële aanschrijving, voortvloeijen. Reeds meermalen vernam men zeer
ongunstige berigten over de wijze, waarop Duitschers in Rusland werden bejegend,
en men brengt de bedoelde waarschuwing daarmede in verband. Onlangs, bij zeker
volksfeest in een stadje aan de pruissische grenzen, hadden de vele aldaar gevestigde
Duitschers eene duitsche vlag uitgestoken, welke echter op bevel van den russischen
gouverneur der provincie moest worden nedergehaald. Toen dit niet spoedig genoeg
geschiedde, gaf hij last, den vlaggestok doortezagen; hetgeen tot eenige
onaangenaamheden aanleiding gaf.
- De Rijnsche bladen behelzen beschouwingen over zeker werkje, 't welk onlangs
het licht heeft gezien, en waarin de heer A.W. Stechmann, predikant in Pommeren,
op gronden aan den bijbel ontleend, tegen de doodstraf ijvert. De Kölnische-Zeitung
zegt, dat dit boekje des te meer opmerkzaamheid verdient, aangezien de meeste
hedendaagsche godgeleerden op theologische gronden zich verzetten tegen de
afschaffing, welke toch (volgens dat blad) door menschelijkheid en beschaving zoo
gebiedend wordt voorgeschreven. In het voorberigt van genoemd werkje verklaart
de schrijver, dat hij reeds eenige jaren geleden zijnen arbeid aan eene Synode ter
beoordeeling had aangeboden, doch zeer weinig bijval had mogen inoogsten. Men
had hem onder anderen beschuldigd van ‘met het Oude Testament te hebben
omgegaan op eene wijze, die naar ontheiliging zweemde.’ Toen de schrijver daarop
zijne beschouwingen, met de synodale discussiën, waartoe zij hadden aanleiding
gegeven, aan den kerkeraad ter inzage aanbood, had ook dat collegie hem verweten,
‘dat hij niet diep genoeg in het onderwerp was ingedrongen, en dat zijne meening
omtrent de wetten, die de orde der wereld beheerschen, door den bijbel werd
gelogenstraft.’ In weerwil van dat alles, betuigt de heer Stechmann, geene reden te
hebben gevonden om iets aan zijne inzigten te veranderen. Hij zegt, vast er van
overtuigd te zijn, dat de doodstraf binnen eene halve eeuw overal afgeschaft zal zijn,
en dat men daartoe zal moeten overgaan, indien er niemand meer te vinden is,

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

114
die zich tegen betaling zal willen belasten met het ter dood brengen van zijnen
evenmensch.
- Nog altijd houdt men zich bezig met de redevoeringen en manifestatien op het
schuttersfeest te Weenen. De nationaal-liberale bladen duiden het o.a. den heer Müller
(den gewezen voorzitter van het uitvoerend bestuur der stad Frankfort) zeer euvel,
dat hij zich toespelingen heeft veroorloofd op de hulp, die men in zijne stad van
Oostenrijk wacht, ‘dewijl in het noorden alles dor en dood was.’ Ook zou die heer
zich hebben uitgelaten over de verdrukking en de ellende, waaraan Frankfort
blootstond, en zou hij hebben verklaard, ‘dat de Frankforters, in weerwil van dat
alles, duitsch wilden blijven.’ - De Kölnische-Zeitung zegt, dat deze uitdrukking
beter zou te pas gekomen zijn, indien Frankfort aan Oostenrijk geannexeerd, en door
Czechen, Hongaren, Croaten, Pandoeren, Serviërs en Bulgaren was overstroomd
geworden. De verzekering van ‘duitsch te willen blijven’, nadat men door inlijving
in een inderdaad duitschen Staat eerst regt duitsch geworden is, komt bedoeld blad
belagchelijk voor. ‘Wat verder het geschreeuw der redenaars uit Beijeren en Zwaben
aangaat (aldus besluit de Kölnische-Zeitung hare teregtwijzing), wij vertrouwen, dat
het volk wijs genoeg wezen zal om de voorgangers op de juiste waarde te schatten,
wier ophitsing in 1866 de oorzaak van den dood is geweest van zoo vele hessische,
beijersche en wurtembergsche soldaten.’
- Men schrijft uit Lubeck: ‘Op den 31sten Julij kwamen hier en in het nabij gelegen
Travemunde een zeventigtal beambten aan, die, naar aanleiding van de inlijving
onzer stad in het noordduitsch Tol-verbond, hier belast zullen worden met het heffen
der regten en de contrôle op de grenzen. Dewijl deze aankomst juist op den laatsten
dag der maand geschiedde, openbaarde zich bij de bevolking de meening, dat de
nieuwe regeling den volgenden dag in het leven zou treden, en dit had ten gevolge,
dat al de winkels, tot laat in den avond, als het ware belegerd en leêggekocht werden.
Eerst later vernam men, dat de tijd van ingang onzer vereeniging met het noordduitsch
tol-systeem nog niet met zekerheid kan worden vastgesteld.
- Men beweert, dat bij de Regering vele klagten worden ingebragt door duitsche
zouaven, die te Rome in de gevangenis eene treurige toekomst tegemoetgaan. Hun
getal zou over de driehonderd beloopen, die, wegens desertie, tot de galeijen
veroordeeld zijn. Zij bewe-
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ren, bij de werving misleid te zijn geworden, en dat de pauselijke Regering hare
belofte heeft geschonden. ‘Nu kan men (aldus redeneert een dagblad van den Rijn)
dien lieden wel toevoegen: Gij hadt u niet moeten laten aanwerven: de duitsche natie
beschouwt het dienen eener vreemde mogendheid voor soldij als een onwaardig
bedrijf; doch er zijn Regeringen, die dat werven openlijk hebben aangemoedigd, en
dezulke zijn aansprakelijk voor het vervullen der gestelde voorwaarden. Zij kunnen
zich niet onttrekken aan den pligt om de gegrondheid van de grieven dier
ongelukkigen te onderzoeken.’

[14 augustus 1868
Van den Rijn (LV)]
14 augustus 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 191.
(M.M.)
koning Theodorus: de abessijnse keizer Theodorus II, die op 13 april een einde
aan zijn leven had gemaakt toen de vestingstad Magdala zich aan een engels
expeditieleger had moeten overgeven.

Van den Rijn, 12 Augustus.
De Kölnische-Zeitung beijvert zich voortdurend, in zeer uitgebreide artikelen te
betoogen, dat het niet de moeite waard is, achtteslaan op het streven der zuidduitsche
‘raddraaijers’, die door het stichten van een verbond zeker tegenwigt tegen het
Noorden zoeken daartestellen. In de, door hare eigene correspondenten regtstreeks
uit Beijeren en Wurtemberg aan die courant gerigte, stukken wordt gedurig in het
breede melding gemaakt van elke betuiging of van elk voorval, hetwelk eene
volkomen berusting schijnt aanteduiden in het door Pruissen ingenomen standpunt.
Zoo wordt èn door de correspondenten van dat blad, èn door de redactie zelve met
hoogen lof uitgeweid over de toespraak, welke de heer von Beust op het schuttersfeest
te Weenen heeft gehouden, onder opmerking, dat de verzoenende geest, die in de
woorden van den oostenrijkschen president-minister doorstraalt, al de ‘weldenkenden’
in den Keizerstaat bezielt. ‘Dit alles belet evenwel niet (aldus drukt een correspondent
uit Munchen zich uit), dat Oostenrijk van de deelneming aan algemeenduitsche
belangen behoort uitgesloten te blijven. Dat vraagstuk is nu eenmaal voor altijd
opgelost, en slechts onverbeterlijke zuidduitsche particularisten en verwarde
gevoelspolitici, gelijk in het, voor het
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overige zoo gezegende, land van Zwaben nog zoo velen gevonden worden, kunnen
zich veroorloven, daaraan te twijfelen. Het is een geluk, dat de Oostenrijkers zelven
op dit punt verstandiger zijn; zij hebben volstrekt geen lust, zich weder in duitsche
aangelegenheden te mengen, en rigten hunne blikken niet naar Stuttgart, maar naar
Berlijn. De zwabische democraten beginnen een regt belagchelijk figuur te maken
in het groote duitsche drama, en dit zal dan ook weldra ten gevolge hebben, dat alle
heldere hoofden en warme harten in het Zwabenland, voor zoo ver de Pruissen-haat
niet al te diep is ingeroest, zich aan die zijde scharen zullen, welke de meeste kans
op Duitschlands grootheid aanbiedt. Ja, wij houden ons er van verzekerd, dat diezelfde
Zwaben geroepen zijn, eenmaal de krachtigste ondersteuning van den grooten
duitschen eenheidsstaat uittemaken, zoodra zij zullen geleerd hebben, bijzondere
belangen ondergeschikt te maken aan de belangen van het algemeen.’ - ‘Zij moeten
het dus nog leeren (aldus commenteert de Mainzer-Beobachter deze redenering);
wij hadden iets beters verwacht van die “heldere hoofden en edele harten” der
Wurtembergers en Beijerschen; wij staan nu in twijfel, of de lofspraak van den
Munchener correspondent onzer Keulsche zuster wel geheel en al opregt is, en of
wij hier niet veeleer aan eene welgemeende vermaning te denken hebben.
Welgemeend inderdaad! Want, indien ooit, dan geeft de nationaal-liberale partij in
Pruissen (waarvan de Kölnische-Zeitung een der invloedrijkste vertegenwoordigsters
is) het schoonste voorbeeld van toepassing der leer, welke zij predikt: berusting. Die
partij vergenoegt zich zelfs met, uit loutere vredelievendheid, zich in het streven om
te behouden wat gewonnen is aan de zijde te scharen der anders zoo onbeminde
conservativen. Het is roerend te aanschouwen, hoe bijna geheel Pruissen berust in
de onvermijdelijke gevolgen van Königgrätz, en de Oostenrijkers zouden al zeer
verstokt moeten zijn, indien zij dat voorbeeld van vergevensgezindheid niet volgden.
Ook te Frankfort, in Nassau, in Hessen en in Hannover vindt men nog
“kwalijkgezinden”, die wèl zullen doen, een voorbeeld te nemen aan de pruissische
gelatenheid. Hoe echter het Keulsche blad (wel is waar onder protest, doch niet
zonder eenig gewigt te hechten aan die tijding) haren lezers, in tegenspraak met het
gewone optimismus, mededeelt, dat de ultramontanen in Zuid-Duitschland “op oorlog
speculeren”, - dat zij door den Münchener-Volksbote het gerucht laten verspreiden,
dat Pruissen
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zich krijgsvaardig maakt, en voor 850,000 th. aan paarden besteed heeft, om
oogenblikkelijk in het veld te rukken, - dit verklaren wij niet te begrijpen; evenmin
als de wijze, waarop dat berigt wordt gelogenstraft, door namelijk te verzekeren, dat
de generaal von Moltke, gevolgd door 59 officieren van den generalen staf, eene
oefeningsreis ondernomen heeft; hetgeen, volgens de Kölnische-Zeitung een bewijs
is, dat de vrede bewaard zal blijven. Wij gelooven gaarne, dat de onmiskenbare
talenten des generaals von Moltke niet zóó ver gaan, dat zij hem zouden in staat
stellen, Frankrijk aantegrijpen met een leger van 59 man, doch missen de door het
Keulsche blad aanbevolen “helderheid van hoofd”, om in den oefeningstogt van
eenige stafofficieren een waarborg voor den vrede te zien.’
- De generaal der infanterie Vogel von Falkenstein is, ‘op verzoek’, ontheven van
het bevel over het 1ste legercorps, en vervangen door den generaal von Manteuffel,
die (volgens de Rijnsche dagbladen) bij het leger geenszins populair is. De
eerstgenoemde hoofd-officier was daarentegen zeer bemind.
- Men schrijft uit Wiesbaden: ‘De op den 8sten dezer alhier gehouden
volksvergadering werd door 500 tot 600 personen bijgewoond, waaronder men vele
liberale leden der voormalige nassausche Tweede Kamer opmerkte. Er is eene
commissie benoemd, bestaande uit de heeren Eck, Käsebier, Raht, Born, Schirm,
Meckel en Schenk, aan welke opgedragen is, de nassausche belangen te handhaven
in de zaak der Bank, van het schoolwezen, van het gemeentebestuur, en omtrent de
administratie der provinciale fondsen. Ook is het de taak dier heeren, indien mogelijk,
de terugbetaling te erlangen eener som van 800,000 th., welke door het pruissische
bestuur van de vorige Regering afgevorderd is geworden.
- Aan de Elberfelder-Zeitung wordt uit Ems geschreven, dat de luitenant Stumm,
die als vrijwilliger de abyssinische expeditie heeft medegemaakt, aan Koning Wilhelm
een drinkhoorn van Koning Theodorus heeft ten geschenke gegeven. Dat stuk is,
naar men verzekert, van zeer grove bewerking.
- In verband met de uitzigten op een overvloedigen wijnoogst, is aan de oevers
van de Aar, de Moezel en den Rijn het vaatwerk buitengewoon duur. De gewone
wijnsoorten daarentegen zijn, langs de Moezel vooral, zoo goedkoop als sedert jaren
het geval niet geweest is.
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- De Keizer van Rusland, die onlangs te Kissingen is aangekomen, heeft aldaar
bezoeken van al de Souvereinen van Zuid-Duitschland ontvangen, met uitzondering
van den Groothertog van Baden, die door de aanwezigheid van Prins Humbert van
Italië te Carlsruhe wordt opgehouden. Men wil opgemerkt hebben, dat het verkeer
te Kissingen tusschen den Keizer en Koning Lodewijk van Beijeren zich door eene
bijzondere vertrouwelijkheid gekenmerkt heeft, en brengt daarmede, gelijk
naauwelijks vermelding behoeft, de geruchten omtrent eene ophanden zijnde verloving
van laatstgemelden Monarch met de dochter van Keizer Alexander II in verband.

[14 augustus 1868
Tine int een wissel]
14 augustus 1868
Tine int blijkens de onderstaande kwitantie een bedrag van honderd francs. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
Reçu de Mons.r C.F. Brot
d'ordre de Mess.rs Tissot frères à Gènes
et pour compte de Mons.r J.N. Potgieter à Amsterdam
la somme de
cent francs en or
dont quittance double ne valant que pour une seule.
Milan le 14 Août 1868
E: H: Douwes Dekker
B.P. f 100. - en or
baronne de Wijnbergen

[17 augustus 1868
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]
17 augustus 1868
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli. (Kopieboek 45, Museum Enschedé
Haarlem; fotokopie M.M.)
Den Heer Douwes Dekker
te 's Gravenhage
Haarlem, 17 Aug 1868
WelEdele Heer,
Ingevolge uw schrijven van den 4. dezer, hebben wij de eer U ingesloten toe te
zenden, een Bankbiljet A 1382 groot f 25.,,, ter voldoenning van uw honorarium
verschenen 15 dezer.
Met hoogachting hebben wij de eer te zijn,
UwEd. dw. dienaren
Johs. Enschedé en zonen.
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[18 augustus 1868
Van den Rijn (LVI)]
18 augustus 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, nr.
194. (M.M.)
Langensalza: bij deze stad vond op 27-28 juni 1866 de beslissende slag tussen de
troepen van Pruisen en die van het koninkrijk Hannover plaats.

Van den Rijn, 16 Augustus.
In een brief aan de Kreuz-Zeitung logenstraft de generaal-intendant von Meyern
Hohenberg de in zeker vlugschrift over de gebeurtenissen bij Langensalza
voorkomende bewering van zijnen oom, den generaal von Brandis, van zijnen neef
vernomen te hebben, dat de Hertog van Coburg in een rijtuig en in jagtkostuum,
buiten schot, den slag zou hebben aangezien. De heer von Meyern verzekert
integendeel, dat de genoemde Hertog, met zijne twee adjudanten, te paard op de
vijandelijke linie is ingedrongen.
- Uit Lubeck wordt geschreven, dat de Senaat dier stad, bij gelegenheid van hare
opneming in het Tolverbond, den burgers heeft toegezegd, het nabelasten van de in
voorraad zijnde goederen zoo dragelijk mogelijk te zullen maken. De Lubecksche
bladen brengen in herinnering, dat de belasting op het voorradige aan de kas van de
stad ten goede komt, en doen alzoo een beroep op den burgerzin der kooplieden, om
reeds nu inkomende regten te voldoen over goederen, die zij eerst later denken
intevoeren, ten einde op die wijze de stadskas te bevoordeelen. Het later te heffen
bedrag komt, gelijk men weet, in de kas van het Tolverbond.
- In vele dagbladen straalt de meening door, dat de vervanging van den generaal
Vogel von Falkenstein door den generaal von Manteuffel eene dubbele beteekenis
heeft. Men beweert ten eerste (en wel op grond, dat de laatstgenoemde hoofdofficier
meer diplomaat dan krijgsman wezen zou), dat deze verandering voor het behoud
van den vrede pleit. Ten anderen meent men daaruit te mogen opmaken, dat de
overwegende invloed van graaf Bismarck eenigszins schijnt gefnuikt te zijn, dewijl
men het er voor houdt, dat hij den generaal Vogel meer dan diens opvolger genegen
is. Van vele zijden wordt de hoop te kennen gegeven, dat de gezondheidstoestand
van den president-minister hem weldra in staat moge stellen, het beleid der zaken
weder in handen te nemen.
- De Karlsruher-Zeitung zegt, uit Weenen het berigt te hebben ont-
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vangen, dat voortaan de heer von Pfusterschmidt weder met de behartiging der
oostenrijksche belangen aan het badensche Hof zal belast worden. Gedurende den
laatsten tijd, namelijk, was de oostenrijksche diplomatie in Baden gerepresenteerd
door den gezant te Stuttgart, en de heer von Pfusterschmidt had te Karlsruhe slechts
de kleine loopende zaken aftedoen.
- Op het kasteel te Glücksburg, in Sleeswijk-Holstein, worden toebereidselen
gemaakt voor de ontvangst van den Koning van Pruissen en zijne gemalin. - Prins
Alfred van Groot-Brittannië is te Potsdam op het nieuwe paleis van zijnen
schoonbroeder, den Kroonprins, aangekomen.
- Men schrijft van den Boven-Rijn: ‘Ten opzigte van het tractaat tusschen Beijeren
en Wurtemberg, omtrent de regeling van de verhouding der vesting Ulm, hebben wij
nog optemerken, dat, hoezeer gevolg gegeven is aan de bepalingen omtrent de
bezetting, het commandement en de krijgsvaardigheid dier vesting, dit alles evenwel
geschied is met uitdrukkelijk voorbehoud van het bepaalde bij het alliantie-verdrag
van 13/15 Augustus 1866. Dien ten gevolge heeft men de vaststelling van een
garnizoen-maximum achterwege gelaten. De wapening evenwel zal naar wederzijdsch
goedvinden geregeld worden; tot welk einde een bedrag van 600,000 th. ter
beschikking der Regering gesteld is. De beijersche directeur der genie is in de plaats
getreden van den vorigen Bondsdirecteur, en tevens adviseur in zaken van technischen
aard. De wurtembergsche zaakgelastigde voert het opzigt over de technische
werkzaamheden, en ook het personeel der wurtembergsche genie is (onder contrôle
echter van den beijerschen directeur) met de uitvoering daarvan belast. De
ondergeschikte officieren en beambten worden door de respective Regeringen
benoemd. Het arsenaal en de constructiewinkel blijven gemeenschappelijke
inrigtingen. Eenige punten van ondergeschikt belang zullen later geregeld worden.’
- De conferentien tusschen de ministers van Oorlog der Staten Beijeren, Wurtemberg
en Baden, omtrent het instellen eener permanente zuidduitsche militaire commissie,
zullen niet, gelijk men verwacht had, terstond aanvangen, doch worden eerst in 't
laatst van September tegemoetgezien. Als oorzaak dezer vertraging wordt opgegeven
de afwezigheid van den beijerschen minister van Oorlog. Men verneemt verder, dat
ook diplomaten aan de overleggingen zullen deelnemen, gelijk voor de
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liquidatie van het voormalige Bonds-eigendom heeft plaats gehad, en dat de discussiën
niet op den grondslag der door Beijeren en Wurtemberg gedane voorstellen, doch
van een niet vooraf vastgesteld standpunt zullen gevoerd worden.
- In het coburgsche Staatsblad zijn verschillende wetten gepubliceerd, die op de
civile en criminele regtspleging van het Hertogdom betrekking hebben, en in verband
staan met de oprigting, te Eisenach, van een gemeenschappelijk hof van appèl voor
Coburg, Gotha, Weimar, de beide Schwartzburgen en Reusz. Daarbij is o.a. bepaald,
dat voortaan de woorden binnen- en buitenland betrekking zullen hebben op den
kring, die bedoelde Staten met elkander uitmaken.
- De politie te Hersfeld, in het Hessische, heeft een fransch stafofficier, le Roy,
gearresteerd, daar hij, onder voorgeven een schilder te zijn, topografische opnemingen
deed. Overeenkomstig een uit Berlijn ontvangen bevel, heeft men hem, op zijn woord
van eer, terstond naar Frankrijk te zullen terugkeeren, op vrije voeten gesteld.

[22 augustus 1868
Van den Rijn (LVII)]
22 augustus 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
198. (M.M.)
Welf en Gibellijn: de strijd tussen Welfen en Ghibellijnen (sinds eind twaalfde
eeuw) betrof aanvankelijk de toenemende macht van het zwabischbeiersche
vorstenhuis, maar al spoedig ook de keuze voor of tegen de paus in diens geschillen
met de duitse keizer. Het gebruik van deze namen in de 19de eeuw betreft voornamelijk
de keuze vóor Oostenrijk of vóor Pruisen.

Van den Rijn, 20 Augustus.
Een correspondent der Kölnische-Zeitung beweert, een brief te hebben gelezen, die
door een der manschappen van het zoogenaamde Welfen-legioen in Frankrijk aan
zijne ouders geschreven was. Daarin wordt zeer geklaagd over den treurigen toestand,
waarin die uitgeweken Hannoveranen zich bevinden. De schrijver beschuldigt de
officieren, dat zij het amnestie-decreet des Konings van Pruissen geheim houden en
hen, die daarvan gebruik zouden willen maken, daarvan met geweld terughouden.
‘Er worden (zegt die correspondent) droevige bijzonderheden medegedeeld over de
schaamtelooze wijze, waarop deze arme bedrogen offers van politieke intriganten
misleid en bejegend worden.’ Het slot van dezen brief zou inhouden,
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dat de meeste der uitgewekenen, voor zoo ver zij fatsoenlijke werklieden zijn, gaarne
naar Hannover zouden terugkeeren, omdat zij inzien, dat het langer leêgloopen in
Frankrijk hen naar het tuchthuis voeren kan. Onder de officieren van dat legioen zijn
er vele, die niet eens in Hannover te huis behooren. De luitenant von Pawel-Ramingen
is de zoon van een coburgschen geheimraad; de vader van den luitenant von Calm
is hofjagermeester te Brunswijk, enz. ‘Bovenbedoeld schrijven (aldus laat een Mainzer
blad daarop volgen) is, volgens den correspondent der Kölnische-Zeitung, afkomstig
van een “boerenjongen” uit het Lunenburgsche. Wij, nederige dienaressen der
publiciteit, verstouten ons geenszins, partijtetrekken in den strijd tusschen Welf en
Gibellijn; wij zoeken ons heil noch in de voorkamers te Potsdam, noch bij het legioen,
't welk in Frankrijk, “leêgloopende op den weg naar het tuchthuis”, zoo veel
bekommering schijnt te veroorzaken aan de berigtgevers der nationaal-liberale
courant. Maar het zij ons veroorloofd, indien wij, intra of extra muros, bijzondere
verdiensten meenen te ontdekken, daaraan met een enkel woord hulde te brengen.
Zoo wagen wij het dan, de aandacht te vestigen op de scherpzinnigheid van dien
Lunenburger “boerenjongen”, die redeneringen weet vastteknoopen aan een decreet,
't welk hem, door de achterhoudenheid van die booze officieren, volslagen onbekend
gebleven is. Bij eventuële terugkomst in zijn vaderland (eenmaal toch zal er een
einde komen aan die zonderlinge magtsvertooning van een paar ongepatenteerde
luitenants in een vreemd land) verwachten wij hem te zien optreden als correspondent
der Kölnische-Zeitung. Dit zij evenwel gezegd, zonder den tegenwoordigen
berigtgever te krenken, die (want ook dit achten wij ons verpligt, te doen uitkomen)
in zijne mededeeling een zoo schoon bewijs van bescheidenheid en matiging gegeven
heeft, door zachtkens heenteglijden over de “schrikbarende bijzonderheden”, waaraan
de lasthebbers van Koning George zich in Frankrijk schuldig maken. Minder
omzigtige correspondenten zouden die hebben medegedeeld, al hadden zij dan ook
kans geloopen van te worden tegengesproken door een franschen commissaris van
politie, die zich veroorloofd zou hebben, te beweren, dat ieder vreemdeling op fransch
gebied, onder de bescherming staat van den Code-Napoléon. Ook de toespeling op
de nationaliteit der heeren von Calm en von Pawel moeten wij prijzen; de bedoeling
zal zijn, in het licht te stellen, hoe die officieren,
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ofschoon geene geboren onderdanen van Koning George, zich niettemin meenen te
moeten toewijden aan eene zaak, welke hun regtvaardig toeschijnt, even als er
voorbeelden bestaan van niet-pruissische hovelingen en generaals, die, uit liefde
voor een éénig Duitschland, zich getroosten, zwarte en roode adelaars, met of zonder
strik, eikenloof of diamanten, op de borst te dragen.’
- Aangaande het incident omtrent de vraag, of de Hertog van Coburg den slag bij
Langensalza in zijne koets op een afstand, dan wel in het digst der gelederen heeft
bijgewoond, leest men thans eene in de Kreuz-Zeitung gepubliceerde, door de Rijnsche
dagbladen overgenomen verklaring van den heer von Meyern-Hohenberg, luidende,
dat hij het zijnen oom, den generaal von Brandis, gegeven démenti staande houdt,
en dit geregtelijk heeft beëedigd. De heer von Meyern voegt echter daarbij, dat hij
den generaal blijft houden voor een achtenswaardig persoon, dewijl hij diens dwaling
in deze zaak aan zekere memorieloosheid, een gevolg van zijnen hoogen ouderdom,
meent te mogen toeschrijven. Van eene andere zijde verneemt men, dat ook de heer
von Brandis volhoudt, van zijnen neef te hebben vernomen, dat Hertog Ernst bij
Langensalza buiten schot gebleven is.
- In een correspondentie-artikel uit Parijs, wordt de draak gestoken met zekere
stelling, welke door Emile de Girardin in la Liberté verdedigd is, dat, namelijk, de
verovering door Frankrijk van de ‘natuurlijke Rijngrenzen’ zou aanteraden zijn uit
een oogpunt van ‘welbegrepen spaarzaamheid’ - ‘Met een klein gedeelte der voor
de oorlogen in de Krim, in Italië, in Mexico uitgegeven sommen (aldus had de
fransche publicist beweerd), hadden wij Frankrijk tot zijne behoorlijke grenzen
kunnen uitbreiden, en er zouden voor Europa millioenen schats gespaard gebleven
zijn.’ - ‘De heer de Girardin schijnt te meenen (aldus wordt daarop in het bedoelde
correspondentie-artikel geantwoord), dat geheel Europa jubelen zou, indien slechts
zijn vaderland (ten koste van anderen) tevreden was; indien Frankrijk den
linker-Rijnoever bezit, kan de geheele wereld tot ontwapening overgaan. Onze
inzigten zijn anders. Door een schalkschen trek van het toeval, lezen wij, onder andere
geestige invallen en spreuken, op de vierde bladzijde van dezelfde courant, welke
deze nieuwigheid verkondigt: “Men schreeuwt nooit zoo hard, als wanneer men
zotternijen aan den man wil brengen.” De toepassing is niet ver te zoeken.’
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[25 augustus 1868
Brief van Tine aan Potgieter]
25 augustus 1868
Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Dubbel en enkel velletje postpapier, waarvan
vijf bladzijden beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Milaan den 25st Augustus 68
Waarde Heer Potgieter,
Uw vriendelijk schrijven en de toezending der 100 fr. waren mij regt aangenaam.
Ik ontving uw brief op een oogenblik dat ik ongesteld was, een steek in de zijde
maakte dat ik eenige dagen me zeer stil moest houden, ik was juist zoo bitter
mélancoliek gestemd, want deze maanden tot 5 November (St: Carlo) worden hier
‘il tempo morto genoemd en met regt, ieder is naar buiten en al de lessen staan stil.
U kunt dus begrijpen hoe verrast en dankbaar ik me gevoelde bij 't lezen dat U
nog eenigen tijd voort kon gaan met de uitkeering der 100 fr s' maands die tijding
werkte als een électrique schok op mijne beterschap, van dat oogenblik werd de
ademhaling ruimer en nu mag ik mij verheugen geheel hersteld te zijn. ik moet mij
altijd nog in acht nemen en dat is op den duur vervelend en dikwijls onuitvoerbaar.
Ik heb gegronde hoop van den winter veel lessen te zullen krijgen, er zijn menschen
van invloed die zich voor mij zullen interesseren bij al 't verdriet en zorgen heb ik
die satisfactie dat onze kinderen gezond zijn en goed leeren en dat ik de achting en
onderscheiding ondervind van menschen die mij genegen zijn.
Eduard heeft zijne exames goed gepasseerd, in de vacantie leert hij t' latijn om in
November t' examen te kunnen doen, en van den winter zal hij lessen krijgen in de
chimie, ook zal de directeur van t' Museum hem voort helpen in de natuurkunde, dit
jaar moet hij nog leeren en zal t' moeijelijk zijn hij iets kan verdienen ik wilde gaarne
hij zich eerst bekwaam maakte want de jaren om werkelijk te leeren moet men niet
voorbij laten gaan. toch zal er gezien worden wat er gedaan kan worden. zijne vocatie
is natuurkunde. Van den winter ging hij uit eige beweging de lessen in t' hospitaal
waarnemen, men roemde zijne handigheid in t' ontleden. ik heb geen zorg voor hem
t' is een kind die zeer goed gezond verstand heeft en t' geluk heeft een goede inborst
te hebben.
Nonnie maakt groote vorderingen op de viool zij leert om artiste te worden, haar
professeur is zeer over haar te vreden, zij is een lief
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intelligent kind. Ik begrijp dat Dekker zijn hart bloedt bij t' idée van het groot worden
der kinderen hij die zich zoo veel had voorgesteld hun leeren te regelen en nu
gescheiden van alles te zijn. t' lot is hem wel hard. Ik kan mij dikwijls niet begrijpen
hoe t' mogelijk is men iemand van zoo veel talenten laat armoede lijden, er is toch
zoo'n overvloed niet van knappe menschen. Toch blijf ik bij mijne overtuiging hij
eens slagen zal, eens zal hij wel begrepen worden.
Waarde heer Potgieter Ontvang mijnen hartelijken dank voor alles wat U voor ons
doet en geloof mij dat ik Uwe edele pogingen op hoogen prijs stel.
Ik heb een groot verzoek aan U te doen, vergeef mij als ik U lastig val, Eduard
heeft volstrekt noodig 2 attestaties van zijne geboorte één voor de lessen der chimie
en één voor de latijnsche school Zou ik U daarom mogen verzoeken. U zoudt me
een zeer groote dienst doen. Eduard is geboren 1 Januarij 1854 te Amsterdam. ik
geloof men zoo een acte van geboorte altijd krijgen kan, vergeef mij nogmaals dat
ik zoo vrij ben U dit te verzoeken.
Na minzame groeten noem ik mij met de meeste achting en dankbaarheid
Waarde Heer Potgieter
UEd: dienste Dienaresse
E H Douwes Dekker

[25 augustus 1868
Jacob van Lennep overlijdt]
25 augustus 1868
Mr. Jacob van Lennep, geboren te Amsterdam 24 maart 1802, overlijdt te
Oosterbeek.
Advertentie in het Algemeen Handelsblad, Vrijdag 28 augustus 1868. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Heden overleed alhier in den ouderdom van 66 jaren, mijn hartelijk geliefde
Echtgenoot Mr. JAKOB VAN LENNEP, Kommandeur van de orde van den
Nederlandschen Leeuw en van de Eikenkroon, Officier der Leopoldsorde,
Rijksadvokaat van Noord-Holland.
Schoonoord, te Oosterbeek, 25 Augustus 1868.
Wed. H.S.W. VAN LENNEP.
Geb. ROËLL
Wegens het groot aantal Vrienden en Betrekkingen van den Overledene strekke
deze tot eenige kennisgeving zoo binnen- als buitenlands.
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[26 augustus 1868
Van den Rijn (LVIII)]
26 augustus 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
201. (M.M.)

Van den Rijn, 24 Augustus.
In brieven van Hannoveranen aan hunne te Hildesheim wonende betrekkingen wordt
gemeld, dat de commandant van het zoogenaamde Welfsche legioen in Frankrijk,
de kapitein von Düring, een ‘eigenhandigen’ brief van den (blinden) Koning George
zou hebben ontvangen, waarin de uitgeweken officieren en manschappen worden
opgewekt om ‘nog een korten tijd standvastigheid te toonen’, daar alle uitzigt bestaat,
dat weldra hulp zal opdagen, welke dien gewezen Souverein in staat zal stellen,
eerlang weder bezit van zijn verloren Koningrijk te nemen.
- Men schrijft uit Darmstadt: ‘Het was tot heden zeer twijfelachtig, hoe de zaak
der tractementsverhooging van officieren, waarop door het Kabinet te Berlijn zoo
ernstig was aangedrongen, zou worden behandeld, nadat de te dien einde voor 1868
benoodigde fondsen door de twee takken der Volksvertegenwoordiging geweigerd
waren geworden. Thans verneemt men, dat er een Kabinetsraad gehouden is, waaraan
ook de minister van Oorlog, als betrokken partij, deelgenomen heeft, en waarin
besloten is, voor het loopende jaar niet verder op die vermeerdering van uitgaven
aantedringen. Ook de behandeling van de wetten op militaire pensioenen zal
verschoven worden, en men heeft alzoo van eene buitengewone bijeenroeping der
Kamers afgezien. De bedoelde zaken zullen derhalve een gedeelte uitmaken van de
werkzaamheden, die de Vertegenwoordiging in hare eerstvolgende bijeenkomst
wachten. Het is echter te voorzien, dat de uitslag niet gunstiger dan ditmaal zal
uitvallen, èn omdat geene nieuwe verkiezingen voor de deur staan, èn omdat men
reeds weet, dat ook de nieuwe pensioenwet de goedkeuring der financiële commissie
niet heeft mogen wegdragen. Hoe de minister van Oorlog, die op aandrang van
Pruissen benoemd is, speciaal om deze zaken in den geest van het Berlijnsche Kabinet
doortedrijven, zich zal verantwoorden wegens het verleende uitstel, blijft velen een
raadsel, tenzij men hem, met het oog op den verklaarden onwil der hessische
Volksvertegenwoordiging, om, onder buitenlandsche pressie, de belastingen der
ingezetenen te verhoogen, vergund hebbe,
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eenigermate aftewijken van de aanvankelijk voorgeschreven strengheid. Doch in dat
geval heeft des ministers benoeming ad hoc geen zin. Het niet-doordrijven van de
pruissische eischen, waarop het dan nu toch ten slotte schijnt nedertekomen, had met
minder moeite bereikt kunnen worden.’
- Men verneemt, dat de door de hessische Regering uitgeschreven leening van één
millioen gulden, tegen den cours van 102¼ percent, rentende 5 ten honderd, aan den
bankier Rothschild, in vereeniging met de Darmstadtsche Bank, is toegewezen. Blijkens een in het hessische regeringsblad opgenomen besluit, is de gijzeling voor
schulden in de aan den linkeroever van de Main gelegen provinciën, afgeschaft. Men verneemt uit Mexico, dat zekere heer Sleicher, Darmstadter van geboorte, aan
de Concho-rivier eene stad heeft gesticht, waaraan hij den naam van Bismarck gegeven
heeft. Volgens door dien heer aan zijne betrekkingen medegedeelde berigten, gaat
die nieuwe vestiging een snellen wasdom tegemoet, daar de landstreek, waarin zij
gelegen is, buitengewoon vruchtbaar is. De kanselier van het Noordduitsch-Verbond
zou, volgens die berigten, zoowel in Noord- als in Zuid-America zeer populair wezen;
hetgeen o.a. reeds hieruit blijkt, dat ook in den Staat Missouri eene stad naar hem
genoemd is.
- Uit Karlsruhe wordt zeker door de Allgemeine-Zeitung medegedeeld gerucht,
als zou van de fransche zijde het betreden van den linker-Rijnoever door badensche
militairen verboden zijn, tegengesproken. Volgens de Karlsruher-Zeitung is die
vergunning niet gevraagd. Ook bevindt zich tegenwoordig het grootste gedeelte der
badensche genie-officieren en manschappen te Coblenz, om aldaar aan de manoeuvres
der vereenigde pruissische en hessische troepen deeltenemen. De oefeningen in het
opslaan van bruggen over den Rijn, in de nabijheid van Rastadt, hebben dit jaar op
de gewone wijze plaats gevonden, zonder dat dit tot eenige internationale verwikkeling
aanleiding heeft gegeven.
- Een correspondent der Kölnische-Zeitung schrijft uit Wiesbaden, dat de
voorspellingen, als zou die stad na de inlijving haren ondergang met rassche schreden
tegemoetgaan, tot heden nog niet vervuld zijn. ‘Het beste bewijs daarvan (zegt hij)
is de vermeerdering van het aantal inwoners, 't welk sedert 1866 met 4800 is
vermeerderd en nu 30,000 bedraagt; ook de waarde van huizen en grond is buitenge-
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woon, ja, zelfs hier en daar tot het dubbele verhoogd. Men verwacht evenwel, dat
deze prijzen zich niet zullen kunnen staande houden. Een nabij Mühlheim, aan de
Roer, gelegen kruidmagazijn is op den 19den dezer in de lucht gevlogen. Ofschoon
het meer dan 30 centenaars kruid bevatte, heeft men geene menschenlevens te
betreuren: De oorzaak der ontploffing is onbekend.

[31 augustus 1868
Van den Rijn (LIX)]
31 augustus 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
205. (M.M.)

Van den Rijn, 27 Augustus.
Uit Coblenz wordt geschreven, dat Koning Wilhelm, na het bijwonen van vele militaire
exercitien en feestelijkheden, van daar over Frankfort naar Hanau vertrokken is. Men
zegt, dat Z.M. zich alom hoogst voldaan over zijn bezoek in de Rijnprovincie heeft
uitgelaten. - Naar aanleiding van sommige in de fransche dagbladen voorkomende
redeneringen over het veroveren dezer streken door Frankrijk, en bepaaldelijk van
de bewering, dat de Rijnlanders zelven niets liever willen, dan onder de fransche
heerschappij terugkeeren, maakt de Kölnische-Zeitung zeker schrijven openbaar, 't
welk door een inwoner van Keulen aan het blad le Temps zou gerigt zijn, en waarin
deze meening bepaaldelijk wordt tegengesproken. ‘De Parijsche dagbladschrijvers
(aldus wordt daarin gezegd), die beweren, dat wij met vreugde ons in Frankrijk
zouden zien inlijven, zouden deze hunne illusie verloren hebben, indien zij getuigen
hadden kunnen zijn van de hartelijke ontvangst, welke aan Koning Wilhelm van de
zijde der Keulsche bevolking ten deel is gevallen. Hier waren geene soldaten, hier
was geene politie noodig, om den Souverein te beschermen; hier waren geene betaalde
officiële of officieuse toejuichers, - het was hier het werkelijke volk, 't welk zijnen
Koning met ongeveinsde innigheid tegemoet stroomde. Men behoeft slechts eenige
weinige dagen in dit land vertoefd te hebben, om er van overtuigd te zijn, dat nergens
de minste lust bestaat om van nationaliteit te veranderen.’ - De Mainzer-Beobachter
knoopt daaraan eenige beschouwingen vast, die ten doel hebben, te doen uitkomen,
dat de wijze, waarop men een magtigen Souverein ontvangt, wiens innemende
persoonlijkheid, ook zonder het prestige van kroon en veld-
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heerstaf, hem alom tot een welkomen gast zou maken, geen juisten maatstaf oplevert
voor het waarderen der staatkundige gezindheid eener bevolking. ‘Dat men in de
pruissische Rijnlanden niet fransch worden wil (aldus gaat genoemd blad voort),
nemen wij aan, en wij gaan zelfs verder, door ditzelfde voor de hessische Rijnstreken
als uitgemaakt vasttestellen, ofschoon deze meening hier en daar tegenspraak vinden
zou. Doch indien de duitsche stemming moet bewezen worden uit de geestdrift voor
het Stamhuis der Hohenzollerns, zouden wij tot eene zonderlinge slotsom geraken,
als wij met onze gedachten eenige jaren teruggingen. Het is nog zoo lang niet geleden,
dat het pruissische Koningshuis, in de voormalig kerkvorstelijke Staten langs den
Rijn niet bovenmate bemind was, en, bedriegen wij ons niet, dan bestond zelfs aan
weêrszijden zekere afkeer. De thans “goede” stad Keulen mogt zich slechts zelden
verheugen in een koninklijk bezoek, en ontving de blijken van Koning Wilhelms
sympathie (zelfs bij gelegenheden, als de onthulling der twee Konings-standbeelden
op de schoone Rijnbrug) slechts langs telegrafischen weg. Wij kunnen op goede
gronden berekenen, dat geen gebouw der oude bisschopsstad den Koning, vóór zijn
laatste bezoek, beter bekend was, dan de spoorweg-station. In het midden latende,
welke oorzaken de door ons opgemerkte verwijdering teweegbragten, meenen wij
echter met bescheidenheid de vraag te mogen opperen, of dat thans geweken gebrek
aan toenadering, in de oogen van den steller des briefs aan le Temps, voor de zucht
pleitte om in Frankrijk te worden ingelijfd? Indien ja, dan schijnt de volksstemming
snel te veranderen; indien neen, dan is ook uit de thans gebleken hartelijkheid voor
een eerbiedwaardigen grijsaard (niet minder belangwekkend voorzeker door
ongehoorden voorspoed, als door magt en geboorte) geen gevolg te trekken ten
opzigte der staatkundige gevoelens van de bevolking. Zoo lang er koningen zijn, die
zich weten te omgeven met een schitterende staf, zal er, bij het licht van nog
schitterender vuurwerken en illuminatien, een volk zijn, 't welk die Koningen
toejuicht. Wij, voor ons, hopen, wenschen en gelooven, dat de duitsche nationaliteit
der Rijnlanden op hechtere grondslagen rust, en dat het mannelijke “Zij zullen hem
niet hebben, den ouden duitschen Rijn” eene waarheid blijven zal, ook al zou die
stroom de bescherming moeten missen van pruissische of hessische dynastien, of al
ware het, dat die dynastien zich eenmaal in mindere aanhankelijkheid hadden
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te verheugen, dan wij nu vernemen, dat het geval is. Koningen sterven, Stamhuizen
vergaan, maar de volken blijven.’
Op den 20sten Augustus is de vaste brug over den Rijn te Mannheim geopend. De
uitvoering, zoowel van de brug zelve, als van den daarbij behoorenden dam in de
rivier en den viaduct naar den slottuin, wordt zeer geroemd.
- Uit het Vorstendom Lippe wordt medegedeeld, dat de Volksvertegenwoordiging,
die bijeengekomen was om over het invoeren eener Grondwet te beraadslagen, door
de Regering is ontbonden, dewijl de door deze gedane voorslagen niet waren
aangenomen. Men verneemt nu, dat de vergadering zich in een adres tot den Vorst
heeft gewend met het verzoek om de Constitutie, in den geest der Kamer, wel te
willen aannemen.
- Als een bijzonder teeken des tijds en als bijdrage tot de kennis van den toestand
der maatschappij in groote steden, wordt door de Rijnsche dagbladen medegedeeld,
dat te Berlijn in één week (van de 14den tot den 20sten dezer) niet minder dan elf
geregtelijk geconstateerde zelfmoorden hebben plaats gehad.
- Men verneemt, dat de Hertog van Nassau zijnen tuin-opziener Theleman
(denzelfde, die in het geschil tusschen een der tuin-oppassers en den turkschen gezant
voor dezen laatste partij trok) met behoud van vol tractement gepensioneerd heeft.
De oppasser had namelijk, toen de hem onbekende turksche ambassadeur weigerde,
op zijne aanmaning het rooken in het park te Biberich natelaten, dezen de sigaar uit
den mond geslagen, waarop de oostersche diplomaat zich nadrukkelijk te weer stelde.
Men zegt, dat deze zaak tot uitgebreide diplomatieke verhandelingen heeft aanleiding
gegeven; te ingewikkelder nog, omdat daarbij zekere strijd over de grenzen van
regtsbevoegdheid tusschen de voormalig hertogelijke hofbeambten en de pruissische
politie werd op den voorgrond gesteld. Het conflict tusschen die twee autoriteiten
over de vergunning aan het publiek om in het park te Biberich te mogen rooken
schijnt nog altijd hangende te zijn.

[31 augustus 1868
Baron van Heeckeren tot Waliën overlijdt]
31 augustus 1868
Multatuli's zwager, J.C.W. baron van Heeckeren tot Waliën, sinds 6 augustus 1846
gehuwd met Tine's zuster Henriette Maria barones van Wijnbergen, overlijdt te
's-Gravenhage.
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Advertentie in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, 14 september 1868,
no. 217. (M.M.)
Op den 31sten Augustus is te 's Gravenhage na een langdurig lijden, overleden de
Hoog Wel Geboren Heer JOHAN CONSTANT WILHELM Baron VAN HEECKEREN TOT
WALIËN, oud Assistent-Resident in Nederlandsch-Indië, in den ouderdom van 49
jaren. Wegens buitenlandsche betrekkingen eerst nu geplaatst.

[31 augustus 1868
Tiende Taal- en Letterkundig Congres]
31 augustus 1868
Het Tiende Taal- en Letterkundig Congres komt in 's-Gravenhage bijeen. Ofschoon
Multatuli daaraan deelneemt, blijkt uit de Handelingen (blz. 238) geen andere
activiteit van zijn kant dan een poging om op de zitting van 2 september iets te zeggen
tijdens de discussie.
De heer DOUWES DEKKER: Ik constateer dat ik het woord heb gevraagd voor de heer
MIOULET.

[3 september 1868
Congresverslag in de N.R.C.]
3 september 1868
Verslag inzake de derde zittingsdag (2 september) van het Tiende Nederlandsch
Taal- en Letterkundig Congres te 's-Gravenhage. Nieuwe Rotterdamsche Courant,
no. 244, Bijvoegsel. Fragment. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Na de toespraak van de heer Drabbe, van Hageveld, die een meer pedagogische
dan letterkundige rede had gehouden, en na het dankwoord van de voorzitter was
er enige discussie.
De heer Douwes Dekker vroeg achter in de zaal het woord.
De heer Salvador protesteerde, onder het stillend hamerslaan van den voorzitter
door, tegen de toejuiching, aan 's voorzitters woord over de vorige redevoering
gebragt.
De heer Mioulet beklom nu de tribune, om althans een woord te zeggen tegen
hetgeen zoo even ons onderwijs ten laste was gelegd; hij ontkent, dat het onderwijs
zoo eenzijdig is, althans dat dit de geest van de wet, of ook de geest der onderwijzers
zijn zou. De opvoeding in de school hangt grootendeels af van de onderwijzers; en
daarbij, de school is volgens spr. niet de plaats voor opvoeding, die plaats is het
huisgezin.
De voorzitter sluit nu de discussien.
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De heer Douwes Dekker constateert echter, dat hij na de rede van den heer Drabbe
het woord gevraagd heeft.
De voorzitter beroept zich op het reglement, dat aan 't bureau het regt geeft, de
discussien te sluiten.
De heer D. Dekker verklaart, ook het woord niet te vragen, maar te willen
constateren, dat hij na de vorige redevoering het woord gevraagd had.
Niet slechts liep dit incident hiermeê af, maar de kalmte in de vergadering was
zóó groot, dat het gebeurde in dit verslag onwillekeurig veel grooter afmeting
aanneemt dan het in werkelijkheid had.

[8 september 1868
Van den Rijn (LX)]
8 september 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
212. (M.M.)
De ‘kinderen’ kwamen hunnen ‘vaders’: in de kopij zal wel hebben gestaan Den
‘kinderen’ kwamen hunne ‘vaders’.

Van den Rijn, 6 September.
De Kölnische-Zeitung neemt uit de Londensche Daily-News een stuk over, waarin
gewezen wordt op den voormaligen toestand der in Pruissen ingelijfde kleine Staten,
in vergelijking met dien der stad Frankfort. Het Keulsche blad roemt die
beschouwingen als zeer naauwkeurig, en zegt, dat zij des te meer waarde hebben,
dewijl zij niet als karikatuur moeten worden opgevat, doch als eene met de waarheid
overeenkomstige schets kunnen worden aangenomen. Volgens die courant, heeft de
correspondent van de Daily-News vaak bewezen, dat hij geenszins blind is voor de
onder het nieuwe stelsel begane fouten; hetgeen hem evenwel niet belet, een scherp
oog te hebben voor het gebrekkige der vorige toestanden. Het stuk van den engelschen
berigtgever luidt aldus: ‘Onder al de onafhankelijke Staten, die graaf Bismarck twee
jaren geleden inslikte, was Frankfort waarschijnlijk diegene, welke dezen slag het
diepst gevoelde, en daarover het luidst beklag deed hooren. De grond daarvan lag
hierin, dat de Frankforters een grooter verlies leden, of juister gezegd, zich inbeeldden,
een grooter verlies te lijden dan hunne lotgenooten, de Hessen, de Nassauers en de
Hannoveranen. Hoewel de bewoners der verschillende landen, die zoo op eenmaal
van de kaart van Europa verdwenen, niet zeer verheugd waren, toen hun de eer van
het pruis-
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sische staatsburgerschap werd opgedrongen, vooral omdat zij vreesden, dat deze eer
nogal duur zou moeten worden betaald, genoten zij toch den troost, dat hunne
heerschers mede te gronde gingen in de algemeene schipbreuk. De kleine duitsche
Souvereinen hebben zich nooit veel laten gelegen liggen aan de liefde hunner
onderdanen; zij hielden hen door den chineschen muur der étiquette op een afstand,
en lieten zelden iemand, die niet graaf was, of minstens een heer von..., tot hunnen
geheiligden persoon naderen. Voor het grootste gedeelte hunner onderdanen waren
zij dan ook slechts de geheimzinnige verzinnelijking van een kwelziek en spionnerend
politiewezen, en het opperhoofd der alomtegenwoordige belastinggaarders. Zij waren
niet slechts onbemind, - zij werden ook veracht. De titel van onderdaan van een
magtig Vorst, als bijv. van den russischen Keizer, moge nu al niet de hoogste
uitdrukking zijn van menschenwaarde, - veel krenkender nog is het voorzeker,
onderworpen te zijn aan de luimen en kuren van een nietigen Hertog of Keurvorst,
wiens geheel bestaan, als zoodanig, belagchelijk is. De duitsche “Landsvaders”,
gelijk zij gewoon waren, zich zelven te noemen, geloofden halsstarrig aan hunne
aartsvaderlijke roeping. In officiële stukken noemden zij de onderdanen “hunne
kinderen”, en spraken gedurig van hun “vaderlijk gevoel” en “vaderlijk hart”; hetgeen
inderdaad een koddigen indruk maakte. De “kinderen” kwamen hunnen “vaders”
meestal als lastige en bespottelijke plaaggeesten voor. Men moge de verhouding van
onderdaan opvatten, zoo als men wil, ieder zal toestemmen, dat het waardiger is,
onder den Koning van Pruissen dan onder den Keurvorst van Hessen te staan. - Met
betrekking tot Frankfort echter hebben de zaken een geheel ander aanzien. Die Staat
was klein, doch - een Gemeenebest. Wel veroorloofde Pruissen en Oostenrijk den
bestuurders der Vrije Stad te naauwernood, eene eigene ziel te hebben, doch in theorie
waren zij vrij als de lucht, en allen feiten ten trots, vierden zij met de grootste naïveteit
aan dit strelend zelfbedrog den teugel. De minste Frankforter burger stelde zich, in
het staatkundige, boven den aanzienlijksten onderdaan der naburige Vorsten. Ik heb
een Senaats-lid van deze Vrije Stad gekend, die in werkelijkheid slechts een armzalig
werktuig was van den oostenrijkschen voorzitter van den Bondsraad, doch wiens
geheele ziel niettemin vervuld was van patriotsche opgeblazenheid. Hij hield zich
zelven in allen ernst voor een mengsel van Cato en Willem Tell. Hoe-
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zeer de onvriendelijke natuur hem een bol, nietszeggend gezigtje, eenen dikken buik
en onzigtbare beentjes had geschonken, liep hij als een paauw door de straten zijner
geboortestad, in de volle overtuiging, dat allen, die hij ontmoette, getroffen waren
over zijne gelijkenis met een oude Romein. Dit waardig Senaats-lid was een getrouw
beeld der Frankforter kooplieden. Het verlies van hun ingebeeld burgerregt was allen
eene bittere pil. Zij gevoelen zich thans hierom zoo ongelukkig, omdat hun niets
overbleef, waardoor zij zich van hunne standgenooten te Berlijn of in andere groote
steden onderscheiden. Sommigen hunner hebben dan ook verkozen met have en goed
naar Zwitserland te vertrekken, liever dan in hunne geboortestad te worden aangezien
voor 't geen zij eigenlijk steeds geweest zijn, voor eenvoudige kooplieden. - Behalve
dien ingebeelden kommer, is het niet ligt te ontdekken, wat Frankfort of de
Frankforters eigenlijk door hunne inlijving in een grooten Staat zouden verloren
hebben. De rijkdom en het aanzien der stad ontsproten uit drie bronnen. Ten eerste
was Frankfort een financieel brandpunt; vervolgens een verzamelingspunt van
spoorwegen, en eindelijk eene gewigtige plaats voor den kleinhandel. Welnu, dat
alles is gebleven zooals het was. Nog altijd bezorgen de groote bankiershuizen
Rothschild, Erlanger, Bethman leeningen aan Europa; nog steeds komen te Frankfort
vijf groote spoorwegen uit, en nog immer wandelen groote scharen vreemdelingen
in de straten der stad, om zich door hare kramers te laten uitplunderen. Wel houdt
niet meer de voormalige Bondsdag zijne zittingen binnen Frankfort's muren, doch
de afwezigheid van een twintigtal babbelaars (alten Weibern) zal dan toch wel niet
zoo belangrijk zijn, evenmin als het vertrek van de gezanten, die bij deze twintig
babbelaars geaccrediteerd waren. Hoogstens kan daaruit eene vermindering
voortvloeijen van het aantal gasten bij het eene of andere feestmaal. De gezanten
zijn voor 't overige vervangen door consuls, welke, indien zij allen zoo flink zijn als
de vertegenwoordiger van Engeland, voorzeker eene niet minder nuttige
arbeidzaamheid zullen ten toon spreiden, dan hunne diplomatieke voorgangers.’

[9 september 1868
Van den Rijn (LXI)]
9 september 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
213. (M.M.)
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Gezien de eendere datering van 6 September behoort het onderstaande tot dezelfde
inzending als de bijdrage in het nr. van 8 september.

Van den Rijn, 6 September.
Vele Rijnsche bladen behelzen klagten uit het Hessische over de wijze, waarop, van
Berlijn uit, de aangelegenheden van het schoolwezen worden geregeld. Als punt van
uitgang dezer bezwaren, laat men veelal de weigering gelden om de benoeming van
den bekenden geschiedschrijver en criticus Kreyssig tot directeur van de reaalschool
te Elbing goedtekeuren, ‘en dit te meer (aldus leest men in een correspondentie-artikel
uit Kassel), dewijl deze weigering te beschouwen is als een schakel in den keten van
allerlei maatregelen, die van denzelfden geest getuigen. Alles toont aan, dat hier een
algemeen plan tot grondslag ligt. In al de betrekkingen, waarvan de bekleeder eenigen
invloed op het schoolwezen kan uitoefenen, worden personen ingeschoven, die tot
de uiterste regter-partij behooren, zoowel op het gebied der staatkunde als op dat der
godsdienst. Dat onder deze de niet-Hessen de overgroote meerderheid uitmaken,
spreekt van zelf. De nieuwe rector van het gymnasium te Hersfeld is, wel is waar,
een Hes, maar hij behoorde tot de voormalige Hassenpflugsche partij, en die
benoeming is doorgedreven, ten spijt van al de bedenkingen, welke door het
Kasselsche opperpresidum daartegen waren ingebragt. Men schijnt bij het ministerie
van Eeredienst en Onderwijs te Berlijn van meening te zijn, dat de religieuse begrippen
in Hessen, - een land, 't welk toch sedert menschengeheugenis onder de tucht stond
der voorstanders van de Christelijk-germaansche rigting, - eenigzins verwilderd zijn,
en dat daarom mannen als Kreyssig, die in hunne geschriften geene blijken gaven
van tot die rigting te behooren, moeten uitgesloten blijven. Wij vernemen, dat het
gemeentebestuur te Kassel zich op nieuw tot het ministerie heeft gewend met het
verzoek, de benoeming van dien uitstekenden geleerde te bekrachtigen, en dat men
voornemens is, ingeval van weigering, een beroep op den Koning te doen.’

[14 september 1868
Van den Rijn (LXII)]
14 september 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
217. (M.M.)
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Van den Rijn, 11 September.
Men verneemt, dat, ter vervanging van de thans bestaande bepalingen op het verkeer
over de spoorwegen, eene nieuwe verordening is vastgesteld, zoowel voor de
eigenlijke staatsbanen, als voor de wegen, die, door particuliere maatschappijen
geëxploiteerd, onder toezigt der Regering staan. Het nieuwe reglement handelt over
den toestand, het onderhoud en de bewaking der wegen, alsmede over den toestand
en de inrigting der vervoermiddelen. Deze laatsten moeten voldoen aan de eischen
van de meest mogelijke snelheid, zonder het leven der reizigers in gevaar te stellen.
Locomotiven mogen niet gebruikt worden, voordat zij aan een technisch onderzoek
der politie onderworpen, en door deze goedgekeurd zijn. Op zigtbare wijze moeten
op die werktuigen de kracht, de naam des fabrikants, een doorloopend
fabrieks-nummer en het jaar der vervaardiging gesteld zijn. De grootste geoorloofde
snelheid bij stijging van 1 op 200, en bij wendingen van niet minder dan driehonderd
roeden straal, is voor sneltreinen op vijf, - voor gewone personentreinen op zes, en
voor goederentreinen op tien minuten per mijl vastgesteld; bij sterker helling of
krommingen van kleiner radius moet deze snelheid naar evenredigheid verminderd
worden. Zoodra menschen, dieren of andere hindernissen op den weg bespeurd
worden, en bij het overgaan van draaibruggen, moet mede worden ingehouden. In
al deze gevallen moet zoo langzaam worden gestoomd, als de omstandigheden ter
voorkoming van gevaar eischen. Het personeel der treinen mag, gedurende den togt,
slechts aan één beambte ondergeschikt zijn, die, als in 't bijzonder voor de orde en
de veiligheid verantwoordelijk, derwijze moet geplaatst zijn, dat hij den geheelen
trein overziet, de signalen bemerken kan en met den locomotief-voerder in verbinding
staat. Dit is ook van toepassing op de conducteurs en de stokers. Al deze
geëmployeerden zullen door eene gespannen lijn, welke in verbinding staat met de
stoomfluit, in de gelegenheid zijn, den locomotiefvoerder te roepen of te waarschuwen.
Tot het vervullen van deze laatste bediening mogen slechts zij worden aangesteld,
die minstens één jaar in eene werktuigkundige instelling en één jaar als proef bij de
spoorwegdienst werkzaam zijn geweest. Bovendien behooren zij een voldoend
examen te hebben afgelegd. De stokers moeten van de inrigting der locomotief althans
zoo veel weten, dat zij, indien dit vereischt wordt, in staat zijn, de
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machine te stoppen. - De Mainzer-Beobachter behandelt dit staatsstuk op ironische
wijze, en stelt voor, den stokers een examen aftenemen, voor het geval, dat de
‘ministeriële locomotiefvoerders eens afwezig, van het paard gevallen of door het
eene of andere dreigende gevaar duizelig mogten geworden zijn.’ ‘Inderdaad (aldus
gaat die courant voort), wij staan verbaasd over de verregaande zonderlingheid van
bepalingen, die voor het meerendeel denken doen aan de verzekering, dat mr. de la
Palisse een half uurtje voor zijnen dood nog in leven was. De
verzekerings-maatschappijen, die tegen spoorwegongelukken waarborgen, hebben
thans, wat Pruissen aangaat, afgedaan; er is bepaald, dat de treinen zullen stoppen,
zoodra zich op den weg eenige hindernis vertoont; botsing met een trein “van
tegenovergestelde rigting” (zoo als de politici zeggen) is voortaan onmogelijk. Ook
het derailleren zal niet meer plaats hebben. Elk conducteur zal terstond weten te
berekenen, in welke verhouding hij de snelheid zal moeten verminderen bij meerder
helling en korter straal. Wie echter de juistheid hunner berekeningen zal controleren,
wordt niet medegedeeld, en wij gelooven, dat het nogal moeijelijk zal wezen, daarop
bij elke kromming, welker radius meer of minder dan 300 roeden bedraagt, bij elke
helling van meer of minder dan 1:200, te letten. Wij verwachten nu van die
geëxamineerde locomotiefvoerders, dat zij nu en dan zichzelven en de reizigers
eenige minuten rust zullen gunnen, om de mathematische berekening te maken, die
tot het wèl voeren van een spoortrein schijnt noodig te zijn. Mogt echter iemand
klagen over te groote uitvoerigheid van het nieuwe reglement, hij stelle zich gerust
bij de opmerking, hoe de nieuwe bepalingen te gelijker tijd lijden aan zekere
onvolledigheid, die vergoelijkend afsteekt bij de reglementeerwoede, welke de
overbodige artikelen in het leven geroepen heeft. Wij vinden niets over afgescheiden
wagens der derde klasse voor vrouwen; niets over de mogelijkheid voor passagiers
om bij aanranding hulp te roepen; niets over het sluiten of openen der vensters; niets
over het wederregtelijk opsluiten der reizigers, ook in oogenblikken, waarin het ieder
behoorde vrijtestaan, zich naar eigen wil te bewegen; niets over het te laat aankomen
der treinen, waaruit zoo menige schade ontstaat; niets over het willekeurig afnemen
van des reizigers kleine bagage (zonder ontvangbewijs) bij het passeren der grenzen;
niets over de toch zoo noodige klagtenboeken; niets over het zoo vermoeijende
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eindelooze “kaartjes-zien”; over dat alles schijnt het nieuwe reglement heentestappen.
Wij weten nu, dat de trein stoppen moet, “indien zich eenige hindernis op den weg
vertoont”, en daarmede moeten wij te vrede zijn. Schreef de vorige instructie voor,
maar doorterijden? Dit zou inderdaad vele spoorweg-ongelukken, welker oorzaak
tot nu toe in het duister lag, verklaren.’
- Uit Dusseldorp wordt geschreven, dat H.K.H. de Erfprinses van
Hohenzollern-Sigmaringen den 4den dezer bevallen is van een zoon.
- Te Elberfeld zijn al de met de post aangekomen exemplaren van het blad
Social-Democrat door de politie in beslag genomen.
- Men verzekert, dat tusschen de pruissische en de hessische Regering
onderhandelingen zijn aangeknoopt over het leggen van twee bruggen over den Rijn,
bij Steinheim. Eene dezer bruggen zou voor spoortreinen, - de andere voor gewoon
verkeer bestemd zijn. De uitgaven voor de spoorbrug moeten volgens het verdrag
met Pruissen, 't welk op zich heeft genomen, den spoorweg van Steinheim naar
Offenbach te doen aanleggen, door die mogendheid worden gedragen; de andere
brug zou op gemeenschappelijke kosten worden gebouwd.

[16 september 1868
Van den Rijn (LXIII)]
16 september 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
219. (M.M.)
C. Vogt: in Zwitserland gevestigde duitse Darwinist.
Strelitzen: beruchte lijfwacht van de russische tsaar.
Janitscharen: beruchte lijfwacht van de turkse sultan.
Caligula: éen van de wreedste keizers van Rome, geb. 12 n.C., vermoord in 41.

Van den Rijn, 14 September.
Men verneemt, dat de heer C. Vogt, wiens voordragten over den oorsprong van het
menschelijk geslacht zoo grooten opgang hebben gemaakt, voornemens is, ook in
America dergelijke voorlezingen te houden. Zijne reis derwaarts wordt evenwel,
naar men verzekert, vertraagd door den wensch om niet aldaar aantekomen, voordat
de verkiezing van een nieuwen President der Republiek zal afgeloopen zijn.
- De Neue-Karlsruher-Zeitung behelst een overzigt van den toestand
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van Europa, waarin o.a. het volgende voorkomt: ‘Wij behooren niet tot degenen, die
bij elk voorkomend nietig voorval, bij elk los daarheen geworpen woord van een
Souverein of diplomaat daaruit terstond de toekomst meenen te kunnen voorspellen.
Indien het al waar moge zijn, dat kleine oorzaken groote gevolgen kunnen hebben,
blijft het niettemin even waar, dat vele gevolgen niet beantwoorden aan den hoogen
dunk, dien men van hunne oorzaak koesterde. Het is ons volkomen onverschillig, of
deze of gene diplomaat de wateren van Vichy of van Kissingen gebruikt, en wij
durven het aantal hazen, welke men Prins A. op het jagtveld van Vorst B.
“allergenadigst” onder het schot heeft gelieven te drijven, niet precies aannemen als
bewijs voor de aanstaande verandering der kaart van Europa. Na deze verzekering
zal men welligt eenige waarde hechten aan de meening, dat de naastbijliggende
toekomst zwanger gaat van belangrijke gebeurtenissen. Het zijn niet altijd de
kenmerken zelven, die ons regt geven tot deze voorspelling; het is meer de tot angst
opgedreven belangstelling, waarmede die kenmerken gadegeslagen en beoordeeld
worden. Als voorbeeld behoeven wij slechts te wijzen op de zorgwekkende,
voorzigtige woorden van Keizer Napoleon, bij het afscheid nemen van zijne troepen
in het kamp van Châlons. “Ik kan u niets zeggen (sprak de Keizer), dewijl mijne
woorden door de dagbladen in oorlogzuchtigen zin zouden worden uitgelegd.” De
beheerscher van Frankrijk scheen alzoo geene termen te durven gebruiken, welker
beteekenis, per se vredelievend, voor alle oorlogzuchtige uitlegging volstrekt
onvatbaar was, en aldus geeft dit “nietszeggen” evenzeer stof tot nadenken, als
wanneer de keizerlijke sphinx inderdaad iets zeer belangrijks gezegd had. Nog
sprekender is dat zwijgen, daar het als goedkeurend antwoord zou kunnen gelden op
het herhaald geroep “naar den Rijn! naar den Rijn!” 't welk ditmaal de soldatesque
vertaling scheen te zijn van het misschien wat versleten “leve de Keizer!” Mogt men
ook het zwijgen van Keizer Napoleon anders opvatten, en beschouwen als eene
afkeuring van den geest der dagbladen, die uit den zoetsten officiëlen honig bitter
gif weten te halen (helaas! misschien geven wij daarvan op dit oogenblik een
voorbeeld), dan nog zou uit des Keizers niet-gesproken woorden blijken, dat al de
dagbladen, - d.i. de uiting van de meening der volken, - aan oorlog gelooven. Hoe
men dus het keizerlijk zwijgen ook opvatte, zijn verklaard doel om geene aanleiding
te geven tot onrust
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is gemist, en wij achten ons geregtigd, zijne terughouding gelijk te stellen met het
zwijgend schouder ophalen van den geneesheer, wiens oordeel over een patient
gevraagd wordt. Men moet bekennen, dat Keizer Napoleon eene zonderlinge wijze
van geruststellen heeft gekozen; wij, voor ons, zouden het begrijpelijker gevonden
hebben, dat hij het spreken minder gevaarlijk had geacht dan zoodanig zwijgen. Doch
er is meer, 't welk onze bekommering opwekt. Als deel uitmakende van de
dagbladpers, protesteren wij tegen de blaam, die wordt geworpen op al de organen
der publiciteit, alsof een vooraf beraamd plan zou bestaan om den zin van al de bij
openbare gelegenheden gesproken woorden te verwringen. Zouden ook nu en dan
sommige sprekers tot zulke hebbelijkheid aanleiding hebben gegeven? Is men
misschien er aan gewoon geraakt, oorlog te zien volgen op vredelievende betuigingen?
Ligt misschien in het zwijgen te Châlons zeker wantrouwen op eigene
geloofwaardigheid? Of vreesde men, door het lucht geven aan waarlijk vredelievende
gezindheid, een domper te zetten op de Rijn-lustige geestdrift der soldaten? Zou het
dan inderdaad zoo ver gekomen zijn, dat de vrede van Europa niet langer afhangt
van den wil der Regeringen (van dien der volken is sedert lang geene spraak meer),
doch van den beroepsijver derzulken, die van de oorlog een handwerk maken? Hebben
wij met Strelitzen en Janitscharen te doen, en zullen de belangen van ons werelddeel,
even als in de tijden van Caligula, in de legerkampen worden beslecht? Waar blijft
dan de zoo hoog geroemde beschaving? Welk gewigt legt de industrie in de schaal?
Wat beteekent dan de staatsmanswijsheid der diplomaten in het algemeen, en van
den staatsman Napoleon in het bijzonder? Dit toch hadden wij, en ieder, hem vooruit
kunnen zeggen, dat zijn “het Keizerrijk is de vrede” niet in den smaak zou vallen
van hen, die onderscheidingen, eer en aanzien verwachten van den oorlog. - Maar,
zegt men, de Keizer is verpligt, achtteslaan op de wenschen van het leger, dewijl hij
alleen op die voorwaarde zijne dynastie kan bestendingen. Wij bestrijden deze stelling
niet, doch onthouden ons van gelukwenschingen over die treurige noodzakelijkheid,
en betwijfelen het, of Europa gediend wordt met de altoosdurende vrees om voor
stootkussen te dienen van anti-dynastische bewegingen, of voor afleider van
binnenlandsche tweespalt. Kan Pruissen het helpen, dat het fransche leger in
uitgebreidheid gelijken tred moet houden met het aan-
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tal lezers van Rocheforts Lanterne? Moet België verbrokkeld worden opdat Frankrijk,
- dat wil zeggen de Napoleontische dynastie, - kunne blijven bestaan? Eilieve! waar
zou het einde zijn van die behoefte aan “afleiding”, indien Europa toegaf aan zulke
neigingen? De Rocheforts zullen hunne schotschriften blijven schrijven, en de
Parijzenaars zich daarmede blijven vermaken, ook na uitbreiding van Frankrijks
grenzen; en weldra zal Europa niet groot genoeg wezen om te voorzien in de
klimmende behoeften aan “afleiding” van een Stamhuis, welks bestaan door vliegende
blaadjes van het armzaligste gehalte in gevaar schijnt te kunnen worden gebragt.’
‘Wij hebben ons (gelijk dagbladschrijvers, volgens eene doorluchtige uitspraak,
gewoon zijn), gelijk men ziet, schuldig gemaakt aan de misdaad van oorlogzuchtig
gif te zuigen uit vredelievend zwijgen. Welnu, de keizerlijke aanklager heeft het in
zijne magt, ons als hardnekkige pessimisten ten toon te stellen. Hij vermindere zijn
oorlogsbudjet; hij geve aan landbouw, handel en nijverheid een groot gedeelte terug
van de werk- en de kapitaalkracht, die nu door het leger daaraan voortdurend worden
onttrokken, en hij kan verzekerd zijn, dat wij voortaan èn zijne woorden, èn zijn
zwijgen op de best mogelijke wijze zullen uitleggen. Vóór dien tijd echter is het ons
moeijelijk, toetegeven in geloof aan zijne bewering, dat het Keizerrijk een zoo
bijzondere waarborg voor den vrede zou zijn.’
- Uit Karlsruhe wordt geschreven, dat de pruissische Regering zich tot het Hof
van Rome heeft gewend omtrent de benoeming van een aartsbisschop te Freyburg,
en dat de H. Stoel de voorstellen ter bemiddeling heeft aangenomen, onder
voorwaarde, dat de door het Freyburgsche kapittel aangeboden lijst van candidaten
niet zou worden uitgebreid. In overeenstemming met de badensche Regering, is nu
de benoeming van den bisschop Eberhard van Trier voorgeslagen, en men verwacht,
dat de keuze van dien kerkvoogd door de roomsche Curie zal worden goedgekeurd.

[16 september 1868
Brief van firma Enschedé aan Multatuli]
16 september 1868
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli. (Brievenkopieboek 45; Museum
Enschedé, Haarlem; fotokopie M.M.)
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Den Heer Douwes Dekker
te 's Gravenhage
Haarlem 16 Septr 1868
WelEdele Heer.
Wij hebben de eer U ingesloten toetezenden een Bankbiljet Q. 505. groot f 25.ter voldoening van uw honorarium verschenen 15. dezer.
Met hoogachting hebben wij de eer te zijn,
UwEd. dw. Dienaren

[16 september 1868
Brief van Potgieter aan Busken Huet]
*16 september 1868
Brief van E.J. Potgieter aan Cd. Busken Huet. Fragment. (De volledige
briefwisseling van E.J. Potgieter en Cd. Busken Huet, I; Groningen 1972; blz. 479.)
Bij ontvangst dezes zijn, hoop ik, de wolken, wier schaduwen zich thans over ons
verbreiden, voor U bereids verdwenen, en verlustigt Gij U in eene aangename
werkkring. Blijk ik hierin, en hoezeer wensch ik het, profeet, ach! denk dan eens aan
Uwe belofte aan Mevrouw Douwes Dekker. Zij heeft het in dezen zomer, la saison
morte à Milan, sober gehad, wonende op de vierde verdieping met een nog altijd
wankelende gezondheid. Tegen den winter hoopt zij meer lessen te hebben, haar
zoon, 14 jaren, gaat op de latijnsche school en leert chemie, het zal nog wel een paar
jaar duren eer hij iets verdient. Haar dochtertje wil artiste worden, op de viool, het
meisje schijnt enige qualités de son père te hebben geërfd, j'en ai peur!
In Gods naam geen geniën, zei de jongste van de kinderen van Bakhuizen v.d.
Brink.

[21 september 1868
Van den Rijn (LXIV)]
21 september 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
223. (M.M.)
Louvois: François Michel le Tellier Louvois (1639-1691), sinds 1677 minister
van Oorlog van Lodewijk XIV, voerde van 1685 af een successie-oorlog in de Rijnpaltz
en van 1685 de Negenjarige oorlog. Op zijn bevel pasten de franse troepen de taktiek
van de verschroeide aarde toe. Aan welke bron Multatuli de anekdote inzake de
vensters in de Louvre ontleend heeft, is niet bekend.
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Van den Rijn, 18 September.
Men schrijft uit Karlsruhe, dat de onlangs door de Kölnische-Zeitung medegedeelde
berigten over eene inmenging van Pruissen in de benoeming van een aartsbisschop
te Freyburg van allen grond ontbloot zijn. ‘Het is onwaar (zegt die correspondent),
dat het Kabinet te Berlijn zich tot het Hof van Rome zou gewend hebben met de
vraag, of de pruissische tusschenkomst in de bedoelde aangelegenheid zou worden
aangenomen, en dat vervolgens, na overleg met de badensche Regering, de bisschop
Eberhard van Trier zou voorgedragen zijn. Pruissen heeft zich, tot heden toe, nog
niet met de zaak ingelaten, en ook de Regering van Baden heeft niet de minste reden
om daarmede haast te maken. Zij kan rustig afwachten, dat de H. Stoel regtstreeks
aan haar gepaste voorstellen doet, - hetgeen te voorzien is.’
- Volgens de Elberfelder-Zeitung, heerscht te Hamburg eene zeer onaangename
stemming tegen de directie van het Werk- en Armenhuis aldaar. De heeren Banks,
Levy en Winterfeldt, leden van den gemeenteraad, hadden zich reeds meermalen zeer
ongunstig uitgelaten over de behandeling van de in dat gesticht opgenomen personen,
en de toelichting, die thans door den heer Hübner, lid der commissie van toezigt over
de gevangenissen, te dier zake gegeven is, schijnt van dien aard te zijn, dat zij, in
stede van eene verdediging te bevatten, de beschuldigingen der eerstgenoemde heeren
ten volle bevestigt. De heer Hübner heeft, in zijne beantwoording der aanvallen van
de heeren Banks c.s., beweerd, ‘dat daar, waar ligchamelijke tuchtiging geen doel
meer treft, de ziel moet gepijnigd worden;’ welk stelsel o.a. hierin zijne toepassing
had gevonden, dat men twee opgesloten meisjes, van 16 en 19 jaren, die, in weerwil
van herhaalde poging tot verbetering door middel van rottingslagen, toch gedurig
waren weggeloopen, met helschen steen op het voorhoofd gebrandmerkt had. Als
bewijs voor de vaderlijke bedoeling, voerde de heer Hübner aan, dat men de operatie
had doen bewerkstelligen ‘in bijzijn van een geneeskundige.’ De heer Winterfeldt
bestreed het voorgeven, dat de door helschen steen veroorzaakte inbranding geene
langdurige sporen naliet, met de verzekering, dat thans nog de letters W. & A. (Werken Armenhuis) duidelijk op het voorhoofd der twee meisjes te lezen waren, ofschoon
die barbaarsche strafoefening reeds in de maand Januarij had plaats gehad.
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- Volgens de Kölnische-Zeitung, behoort men uit de beschikking van den
Bonds-veldheer, volgens welke de reserve-manschappen voor een groot gedeelte
naar huis zijn gezonden, en de oproeping der rekruten drie maanden is uitgesteld,
een bewijs te zien, dat de vrede zal bewaard blijven, hoewel (volgens dat blad) de
naastliggende oorzaak dezer maatregelen gezocht moet worden in het deficit van de
militaire begrooting van het Noordduitsch-Verbond. Bedoelde courant houdt het er
voor, dat het uitzigt op vrede, althans tot den aanstaanden zomer, volkomen verzekerd
is, en beweert, dat Pruissen daardoor eene onschatbare dienst aan Europa heeft
bewezen, welks stemming voortdurend door allerlei berigten, vooral van Parijs
uitgaande, heen en weder werd geslingerd. De Mainzer-Beobachter drijft den spot
met het artikel der Keulsche courant, waarin deze meening wordt ontwikkeld, en
beweert, dat de vrede behoefte heeft aan hechtere grondslagen, dan de zeer
voorbijgaande neiging der Regeringen tot spaarzaamheid. ‘Indien de zucht om het
geld der belastingschuldigen te sparen (aldus drukt o.a. het Mainzer blad zich uit)
inderdaad bestond, en krachtig genoeg was om die andere neiging te overwinnen,
welke aandrijft tot het uitbreiden van gezag en het verwoesten van welvaart, dan
voorzeker zouden wij eens voor altijd van de ramp des oorlogs bevrijd zijn. Dit is
echter, blijkens de geschiedenis, zoo niet, en geen onnoozel deficit zal onze
staatslieden weêrhouden, onze landskinderen in den strijd te drijven, zoodra eenig
vermeend belang, gekrenkte eigenliefde of behoefte aan afleiding naar buiten daartoe
aanleiding geeft. Het staat bovendien niet aan Pruissen, noch aan eenig ander land,
den oorlog onmogelijk te maken. Elke aanval vordert verdediging, en wij gelooven
niet, dat een tegenstander zich van aanval onthouden zou uit zekere kieschheid om
het deficit van het Noordduitsch Verbond niet te vergrooten. Wij meenen te weten,
dat ook het fransche budjet van Oorlog door sommigen als te hoog opgevoerd wordt
beschouwd, en geenszins in evenredigheid met de wenschen en hulpbronnen van het
fransche volk; volgens de redeneringen der Keulsche courant, zou dus van dien kant
de vrede nooit gestoord worden, en wij zouden een duizendjarig Rijk van
eensgezindheid tegemoetgaan, dat zijnen oorsprong vond in geldgebrek. Wij meenen,
dat deze zeer onaangename oorzaak wel eens geheel andere gevolgen kon opleveren,
en gelooven, dat wel eens oorlog is gevoerd om een schijn van roem te
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werpen op financiële verwarring. De Paltz is verwoest, omdat tusschen Lodewijk
XIV en Louvois verschil van gevoelen bestond over de grootte van eenige vensters
in de Louvre. Wie verzekert ons, dat niet weldra deze of gene bouwmeester aan de
overzijde van den Rijn behoefte hebben zal aan het verleggen van binnenlandsche
twisten naar buiten? Of, juister gezegd, ligt het niet in den aard der zaak, dat men
daartoe weldra door de omstandigheden zal gedwongen zijn? De nabij Frankrijk
wonende volken zijn nagenoeg in den toestand van een burger, wiens huis naast dat
van een vuurwerkmaker gelegen is: de verzekeringsmaatschappijen zijn huiverig,
zulke panden te assureren. Wij, voor ons, gelooven, dat de Kölnische-Zeitung wel
eenigzins ligtvaardig met hare verzekeringen te werk gaat, vooral als zij geldgebrek
aan deze zijde als geruststelling er voor aanvoert, dat de ontplofbare stoffen aan den
anderen kant niet zullen ontbranden.’
- De door den uitgever Kuhne te Berlijn gepubliceerde staat van de noordduitsche
Bonds-marine, welke uit officiële bronnen is zamengesteld, verschijnt thans voor
het eerst onder deze benaming, daar de marine tot in het vorige jaar den titel van
‘Koninklijk-Pruissische’ droeg. Volgens bedoelde statistiek, zijn thans daarbij
geplaatst 3 admiraals, 4 kapiteins-ter-zee, 20 korvet-kapiteins, 34 kapitein-luitenants,
47 luitenants 1ste kl. en 32 luitenants 2de kl., benevens 174 kadetten. Vergeleken met
Julij 1867, geeft deze staat eene vermeerdering van 2 admiraals, 21 staf-officieren,
95 officieren en 151 kadetten. Men heeft opgemerkt, dat vele zee-officieren, die,
hoewel in Noord-Duitschland te huis behoorende, in oostenrijksche dienst stonden,
weder bij de marine van hun land zijn teruggekomen. Tevens is het velen als eene
merkwaardigheid voorgekomen, dat de adel bij het kader der zee-officieren veel
minder sterk dan bij het leger vertegenwoordigd is. ‘Wat het laatste aangaat (aldus
drukt zich de Kölnische-Zeitung uit), moge men al in de lagere rangen vele burgerlijke
officieren vinden, onder de generaals zou men de niet-adellijke officieren met eene
lantaarn moeten zoeken.’

[22 september 1868
Advertentie voordracht Multatuli in Rotterdam]
22 september 1868
Advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, nr. 263, betreffende een
voordracht door Multatuli. (KB 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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Verscheidenheid en Overeenstemming,
Scheepsmakershaven.
DINGSDAG 22 SEPTEMBER, des avonds 8 ure
VOORDRAGT
van
MULTATULI
(dramatische Fragmenten)
Entrée f 1 per persoon.

[Bijlage
Herinnering van W.L. Penning Jr.]
Bijlage
Een herinnering van W.L. Penning Jr.
Zie W.L. Penning Jr.: Sintjans-lot (Rotterdam z.j. = 1906), blz. 132.
Mijn persoonlijke kennismaking dagteekent van den avond dat de auteur van
Vorstenschool, in een bijna onbezet lokaal aan de Scheepmakershaven te Rotterdam,
de eerste drie bedrijven voordroeg van het drama - ‘welks voltooiing, uitgave en
opvoering hem wreken zou over nieuwen laffen laster.’

[22 september 1868
Tine int een wissel]
22 september 1868
Tine int blijkens de onderstaande kwitantie en wissel van honderd francs. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
Ricevuto dal Signor C.F. Brot
d'ordine delli Signori Fratelli Tissot a Genova
e per conto del Signor E.J. Potgieter d'Amsterdam la somma di franchi Cento in
oro
fatto in doppio ad un solo oggetto.
Milano li 22 Settembre 1868
E.H. Douwes Dekker
B.P. f 100. - oro
baronne de Wijnbergen

[24 september 1868
Verslag van Multatuli's voordracht]
24 september 1868
Verslag van Multatuli 's voordracht te Rotterdam in het Algemeen Handelsblad
van 24 september. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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zijn laatste nog onuitgegeven werk, 't welk hij zelf den naam van ‘dramatische
fragmenten’ gaf. Ook zonder dat spreker zulks gezegd had, wist ieder dat men van
hem geen uitgewerkte intrigue, geen kunstig in elkander gezet drama te wachten had.
Wat men dan ook heden avond van hem gehoord heeft, bezit geheel dezelfde
verdienste - en in niet mindere mate - als sommige bladzijden uit Multatuli's Ideën.
De sprekend ingevoerde personen droegen, ja, denzelfden naam, vroeger en later
in den avond, maar niemand dacht er aan te vragen naar den draad der geschiedenis,
naar 't verband der verschillende scènes. Multatuli wenschte niets anders dan
indrukken te geven, gevoelens te wekken, en hij slaagt daarin.
De ontboezemingen eener jeugdige ideale vorstin tot hare schoonmoeder over den
vernederden toestand der beheerschte standen, over het gebrek aan hart bij hen, die
de magt in handen hebben, werden gevolgd door een scène aan de wereld der Grande
Duchesses de Gerolstein ontleend, even bijtend als echt komisch. Dan weder zag
men de edele vorstin tegenover de edele vrouw uit het volk, in een tooneel, waarin
diep gevoel de vonken schiet, die men gewoonlijk aan het vernuft vraagt. En ten
slotte een dertigtal verzen - de dramatische fragmenten zijn in rijmloos vers gesteld,
- die wij niet aarzelen prachtig te noemen, en waarin het eeuwig wisselen en dooreen
loopen van oud en nieuw geschilderd wordt met beelden en uitdrukkingen, die slechts
weinigen ter hunner beschikking hebben.
De zaal was goed bezet, en het publiek, waaronder slechts weinige dames, werd
blijkbaar medegesleept door den spreker, die dan ook aan het slot van zijn voordragt
herhaaldelijk luide werd toegejuicht.

[26 september 1868
Van den Rijn (LXV)]
26 september 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
228. (M.M.)

Van den Rijn, 24 September.
Uit Karlsruhe wordt geschreven, dat op den 21sten dezer maand de conferentie der
zuidduitsche Regeringen over het zamenstellen eener militaire commissie te Munchen
is bijeengekomen. De taak dezer commissie zou, naar men verneemt, voornamelijk
bestaan in het regelen van het zuidduitsche vestingwezen, in verband met een
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‘algemeen duitsch verdedigingsstelsel.’ De badensche minister van Oorlog, de
luitenant-generaal von Beyer, is reeds te dien einde naar de hoofdplaats van Beijeren
vertrokken; terwijl Baden bovendien door zijnen gezant, den geheimraad von Mohl,
vertegenwoordigd wordt. Namens Beijeren, zullen de prins von Hohenlohe, de
minister generaal von Pranckh en de legatieraad von Woldrendorff aan de zittingen
deelnemen. Wurtemberg wordt vertegenwoordigd door zijne minister van Oorlog
von Wagner en den staatsraad von Scheurlen, denzelfde, die onlangs, namens
laatstgemelden Staat, deelnam aan de Frankforter liquidatie-commissie. - De reis des
Keizers van Rusland naar Baden schijnt bepaaldelijk opgegeven te zijn. Het
voornemen is thans, naar men verzekert, dat die Souverein, gelijktijdig met de
Keizerin, Friedrichshafen zal verlaten om zich naar Berlijn te begeven; terwijl zijne
gemalin bij den Koning van Beijeren op het slot Berg een bezoek zal afleggen. De
door de Frankfurter-Zeitung medegedeelde berigten omtrent de aanstaande overdragt
van het badensche postwezen op Pruissen worden in eene correspondentie uit
Karlsruhe gelogenstraft.
- Men leest in de Kölnische-Zeitung: ‘De Provincial-Correspondenz behelst, ter
verheerlijking van het pruissische schoolwezen, een lang artikel, welks inhoud zich
zou kunnen laten zamenvatten in de volgende woorden: Wie tegen den heer von
Mühler is, den minister voor Eeredienst en Onderwijs, is een vijand van de christelijke
godsdienst. De heer von Mühler vergist zich (het Keulsche blad schijnt met deze
zinsnede te willen aanduiden, dat het bedoelde artikel door den heer von Mühler zelf
geschreven is). Het is mogelijk, dat velen zijner tegenstanders tot de bekende
oppervlakkige soort behooren, welke men vroeger rationalisten of lichtvrienden,
thans modernen noemt, doch er bestaan ook mannen, wien het met hun Christendom
ernst is, en die het volstrekt niet goedkeuren, dat ééne godsdienstige rigting, al was
het dan ook de hunne, door den Staat zoo uitsluitend wordt bevoorregt. Ook behoeft
men juist geen tegenstander van het Christendom te wezen om in de Regulative (de
van staatswege vastgestelde schoolregeling) geen zegen voor de menschheid te zien.
De Provincial-Correspondenz schijnt het er voor te houden, dat in die Regulative de
ware oorzaak onzer overwinningen van 1866 gelegen is, hoewel wij nog onlangs
gezien hebben, dat een schoolmeester, die deze aanmatigende meening verkondigde,
daarvoor van regerings-
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wege berispt geworden is. Wij gaan die dwaasheden voorbij, om slechts hier en daar
eenige, door bedoeld blad aangevoerde, punten onder de aandacht te brengen. Nadat
die courant (en teregt) het onderwijs in Pruissen heeft geroemd (zonder evenwel
daarbij te voegen, dat andere, veel kleinere Staten in den laatsten tijd veel meer voor
hunne scholen en onderwijzers gedaan hebben), weidt het uit in loftuitingen op ons
onderwijs op de reaal- en hoogescholen, en beweert, dat nergens ter wereld, “in
verband met de beschikbare middelen”, zo veel aan het onderwijs wordt te koste
gelegd. “In verband met de beschikbare middelen”, - ziedaar de meest opregte
zinsnede uit het geheele opstel. Wanneer de minister van Onderwijs zijne begrootingen
indient, begint zijne toelichtende memorie gewoonlijk met de klagt, dat Pruissen een
arme Staat is, en elke bekrimping wordt verontschuldigd door de hartbrekende
betuiging, “dat wij geen geld hebben”. Andere ministers, die van Oorlog bij voorbeeld,
schijnen dat gevoelen niet aantekleven; wij herinneren ons de meening des generaals
von Manteuffel, die, gelijk men weet, durfde verzekeren, dat Pruissen “heidensch”
veel geld had. Nu, men had misschien aan beide zijden gelijk, vooral door het oog
te vestigen op de voor onderscheidene takken van beheer toegestane sommen. De
Provincial-Correspondenz zal, hopen wij, erkennen, dat de voor kunst en wetenschap
toegestane “beschikbare middelen” ver van toereikend zijn om aan de meest
bescheiden eischen te voldoen. - Er zal, aldus vernemen wij verder uit het blad,
hetwelk zijne berigten uit zoo goede bronnen ontvangt, ter voorziening in de groote
behoefte aan leeraren, gelegenheid worden gegeven aan onderwijzeressen om, na
behoorlijk afgelegd examen, geplaatst te worden. Er bestaat dus gebrek aan
onderwijzers? Wij nemen nota van die bekentenis der officieuse courant, en beweren,
dat dit feit sprekender is dan alle redeneringen. Indien toch de toestand der
onderwijzers van dien aard was als de regeringsgezinde bladen voorgeven te gelooven,
zou er geene behoefte bestaan om, ter aanvulling van het personeel, naar vrouwen
omtezien.’
De Rheinische-Blätter vallen mede het pruissiche school-reglement hevig aan, en
zeggen, partij te trekken voor eene meer met de natuur overeenkomstige wijze van
opvoeding, in tegenstelling der bepalingen van de Regulative, welke zij het systeem
van uit het hoofdleeren noemen. Zij stippen voorts eenige artikelen uit dat reglement
aan,
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welke, volgens haar, afkeuring verdienen, en waaronder in de eerste plaats voorkomt
de uitsluiting van klassieken.
- In de Norddeutsche-Zeitung wordt het door de Mittel-Rheinische-Zeitung
medegedeelde berigt, dat de pruissiche Regering het zoogenaamde nassausche
Landsfonds naar Berlijn zou hebben doen overbrengen, bepaaldelijk tegengesproken.
- Men schrijft uit Frankfort: Alhier heeft eene vergadering plaats gehad van leden
der hessische vooruitgangspartij. Er is een plan beraamd, volgens hetwelk al de
geestverwanten in het Hessische zich zullen vereenigen om in zeer liberale rigting
het gemeenschappelijk doel te bereiken.
- De Rijnsche bladen komen met zekere heftigheid op tegen eene bewering van
het Parijsche blad l'Epoque, dat namelijk Baden binnen korten tijd door het
Noordduitsch-Verbond zou worden geannexeerd.
- Bij de bergwerken te Essen heeft eene arbeidstaking op groote schaal plaats. Tot
nu toe heeft men voor 't overige geene ongeregeldheden te betreuren. De werklieden
schijnen te gehoorzamen aan zeker door hen erkend bestuur, 't welk hun, in hun eigen
belang, orde en rustigheid voorschrijft.

[oktober 1868
Oproep van drie notabelen in Sneek]
Begin oktober 1868
Oproep door een drietal notabelen te Sneek gericht tot verschillende stadgenoten
om bijeen te komen ter bespreking van steun aan Multatuli. Dubbel vel folio, tot het
midden van blz. 3 beschreven in handschrift van J. Houwink, en voorzien van drie
handtekeningen. (M.M.)
tot nut van den Javaan: voor het vuil zie men 8 augustus 1868.
M.M.
't Is nu ruim acht jaren geleden dat de Max Havelaar verscheen als een krachtig
en welsprekend protest tegen Neêrlands oneer en schande, en nog altijd is er geen
uitspraak gedaan in die zaak. Havelaar blijft nóg even hulpeloos rondzwerven, ten
spot der Slijmeringen en Droogstoppels, als bij den aanvang van zijn geprovoceerd
ontslag. Onze regeering, - 't zij ze liberaal of conservatief heette - onze regeering
schijnt niet geroepen te zijn zich de zaak aan te trekken van dat ‘edel slachtoffer van
indiesch wanbestuur en nederlandsche lamlendigheid,’ - zoo als Dr van Vloten hem
eens noemde; en - wat o.i. juist
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niet zeer dankbaar is tegenover den man, die de eerste en krachtigste levensvonk van
dien beteren geest deed ontwaken, waaraan zij haar bestaan dank weet, - de
maatschappij tot nut van den Javaan heeft in het proefnummer, van een door haar
uit te geven weekblad, hare ruimte wel beschikbaar willen stellen om den
ongelukkigen strijder nog met vuil te laten werpen. Dit nu is háre zaak; zij 't dan ook
meer een nieuwe maar treurige bijdrage voor de grievende miskenning waarvan hij,
- zelfs bij zijn zoogenaamde geestverwanten - voortdurend het slachtoffer is, - maar
wij vragen in gemoede: ‘heeft hij dát verdiend?’...
Is het gevoel van recht en billijkheid dan zóózeer verstompt, dat men meent, althans men stelt zich aan alsóf men deze meening ware toegedaan - dat men meent
met laster den man te moeten beloonen, die zijn welvaart en levensgenot prijs gaf
voor een principe dat hem voorschreef: geen onrecht te dulden; den man, die alles
offerde voor de eer van zijn vaderland?!...
Mogen zijne geestverwanten, - ja, déze voorál! - mogen zij het langer geduldig en
lijdelijk aanzien: dat een onzer geniaalste mannen, een onzer grootste geesten, gebukt onder den zwaren druk van laster en miskenning - voortdurend moet worstelen
met het zwarte spook, dat gebrek heet?...
Moet het nageslacht, - vrij van de kleingeestige bekrompenheid zijner tijdgenooten
- weêr alléén de eer zijn weggelegd hem in zijn volle waarde te schatten, en hem
misschien door eenige duizende ponden gegoten ijzer een hulde worden gebracht,
die, - hoe wélgemeend ook - eene schrale vergoeding zal zijn voor 't brood, dat wij
hem onthielden?...
Moet dat nageslacht weer medelijdend glimlachend de schouders ophalen bij de
vraag:
waren er dan onder zijne tijdgenooten geen mannen die hem begrepen, en, die mét
dat begrip de overtuiging hadden, dat, als men vooruit wil op den moeielijken weg
van waarheid, menschelijkheid en recht, 't dán ook een eerst vereischte is: de
rotsblokken zooveel mogelijk weg te ruimen, die den WEGWIJZER het voortgaan óf
belemmerden, óf onmogelijk maakten?!...
Och, laat het toch niet gezegd kunnen worden dat ze er niet waren... Juist omdat
het nageslacht ons lief is en zijn oordeel ons dus niet onverschillig kan zijn, juist
dáárom, - en ook wel een beetje om ons-
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zelfs wille! - moeten wij zoo'n beschuldiging verre van ons kunnen werpen.
Onze geheele missive zou dan ook in een paar woorden samen te vatten zijn:
‘MULTATULI lijdt gebrek! MÁG dat?...
Dié vraag wenschten we gaarne door U beantwoord te zien, en daarom noodigen
wij U uit tot eene bijeenkomst, te houden in de Wijnberg, op Zaterdag 17 October,
's avonds acht uur.
Ieder Uwer, die bovenstaande vraag ontkennend beantwoordt, wordt vriendelijk,
maar dringend, - volgens ingekomen berichten mag niet langer worden gewacht wordt dringend verzocht deze vergadering bij te wonen, ten einde eens te bespreken:
de beste middelen, die kunnen worden aangewend om daaraan een einde te maken.Wij hebben de eer te zijn
Uwe dienstv. Dien.
Toussaint Bokma
H. Fennema Junior
Houwink
Sneek, October 1868.

[7 oktober 1868
Van den Rijn (LXVI)]
7 oktober 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
237. (M.M)
Lassalle: na in het begin van de jaren '60 grote invloed te hebben uitgeoefend op
de politieke bewustwording van de duitse arbeidersklasse, o.a. als leider van de
Algemeine Deutsche Arbeiterverein (1863), was de rijke en begaafde Ferdinand
Lassalle op 31 augustus 1864 te Genève in een duel omgekomen, nog geen veertig
jaar oud.

Van den Rijn, 4 October.
De Rijnsche bladen nemen een berigt over uit de Magdeburger-Zeitung, volgens
hetwelk men met zekerheid kan voorspellen, dat de pruissische begrooting voor 1868
zonder deficit sluiten zal; hetgeen (volgens genoemd blad) hoofdzakelijk hieraan is
toeteschrijven, dat men geen acht heeft geslagen op die besluiten van het Huis van
Afgevaardigden, waaruit vermeerdering van uitgaven en vermindering van inkomsten
zouden zijn voortgevloeid.
‘Om een voorbeeld aantevoeren (aldus leest men in die courant), men heeft afgezien
van de intrekking der koninklijke loterij, en wij hechten daaraan onze goedkeuring.
Wij weten wel, dat er gevonden
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worden, die de klassenloterij, zoo als die thans van staatswege wordt gehouden, met
de speelbanken gelijkstellen, doch dit is verregaande overdrijving. Indien er geen
kwaad in steekt, een lot te nemen, waarvan de opbrengst dienen moet tot opbouw
eener kerk, dan achten wij het ook niet te misprijzen, eene loterij in stand te houden,
uit welks inkomsten zekere noodzakelijke behoeften van den Staat moeten worden
bestreden. Geene belasting wordt door de bevolking ligter gedragen en met minder
weerzin opgebragt, dan die op de publieke loterij. De puriteinsche dweepers, die alle
toevalskansen en de hoop op een goeden uitslag daarvan uit het leven willen
verbannen, miskennen de menschelijke natuur, en zouden, om zich gelijk te blijven,
tevens alle kaartspel moeten verbieden. Zij hebben dan ook in zoo ver hun doel
bereikt, dat op kermissen en schuttersfeesten het vrolijke dobbelspel in de kramen
verboden is, hoe oud en onschadelijk dit volksvermaak dan ook was. De politie waakt
er tegen, dat zes personen ieder vier penningen te zamen leggen, om zich de spanning
te verschaffen der prikkelende onzekerheid, wie de gelukkige eigenaar van een twee
groschen-koek wezen zal. Daarmede wordt, voorwaar, de publieke zedelijkheid niet
gebaat, dat men met kleingeestige kwelzucht het volk onder voogdij stelt, - het te
keer gaat in zijne onschuldige uitspanningen, en een stempel van officiële verveling
zet op zijne feesten.’ - De Mainzer-Beobachter maakt daarbij de opmerking, dat de
organen der nationaal-liberale partij, bij het verdedigen der pruissische staatsloterij,
dezelfde gronden aanvoeren, die zij vroeger, toen er spraak was van de hessische en
nassausche speelinrigtingen, zoo heftig bestreden. ‘Ook die etablissementen (aldus
redeneert het Mainzer blad) wierpen belasting af “waaruit noodzakelijke behoeften
van den Staat werden bestreden.” Doch, - dit erkennen wij, - die Staat heette niet
Pruissen, en dit maakt een groot verschil in de waardering der zedelijke waarde of
onwaarde van die inrigtingen. Ook die belasting werd ligt gedragen, en zonder weerzin
opgebragt. - Wij hebben nooit vernomen, dat iemand door gensdarmen naar de groene
tafels gebragt is; doch de oogst, welke op die groene tafels verzameld werd, vloeide
niet in de pruissische schatkist; daarin zal dan ook wel de reden liggen van het verschil
tusschen de beschouwingen, die de speelbanken afkeurden, en de
koninklijk-pruissische klassenloterij hemelhoog verheffen. Wat voor 't overige de
meening der Magdeburger-Zeitung aangaat
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over de kleingeestige zorg der politie in het tekeergaan van kleine kansspelen op
kermissen en feesten, wij sluiten ons daaraan van geheeler harte aan. Wie in den man
uit het volk een mensch ziet, of hem tot mensch maken wil, behandele hem niet als
een kind; dit toch is de zekerste manier om hem onmondig te doen blijven.’- De dezer dagen door den gewezen Keurvorst van Hessen aan al de europesche
Hoven gerigte memorie handelt, na eene korte inleiding, over de volgende punten:
1o de verhouding van den Keurvorst tot de sleeswijk-holsteinsche zaken; 2o zijne
bemoeijenis met de kwestie der Bonds-hervorming; 3o het conflict der groote
mogendheden in 1866; 4o de verongelijking, den Keurvorst aangedaan door de
pruissische Bonds-breuk, en den daaruit voortgevloeiden tegenwoordigen
regtstoestand. Na eenige uitvallen tegen Pruissen, tegen de pers (voor zoo ver die de
duitsche eenheid verdedigt) en tegen de oppositie-partij in den voormaligen hessischen
Landdag, luidt het slot van de genoemde memorie als volgt: ‘Zijne Koninklijke
Hoogheid, in het volle bewustzijn van naar regt, pligt, vorstelijke eer en waardigheid
gehandeld te hebben, gelooft niet, er aan te mogen twijfelen, in deze overtuiging
gedeeld te zien door al zijne vroegere hooge bondgenooten, de gezamenlijke Vorsten
van Europa. Onder herhaald plegtig protest tegen het hem aangedaan geweld, stelt
hij zijn vertrouwen op het onbeneveld oordeel van al de bevoegden, - op de
werkdadige sympathie der mogendheden, en op de zorg der goddelijke geregtigheid.’
De Kölnische-Zeitung, die haar ongeloof aan den goeden uitslag van dit protest
openbaart door een dubbel uitroepingsteeken te plaatsen achter de zinsnede, waarin
de Keurvorst zijne hoop te kennen geeft, dat de mogendheden hare sympathie door
daden zullen toonen, besluit met den wensch, dat de pruissische Regering op bedoeld
staatsstuk door daden antwoorden zal.
- Men verneemt, dat bij ministeriële beschikking de terugbetaling der in 1866 door
de stad Frankfort aangegane leening van 1,200,00 gl., welke op den 1sten dezer maand
had behooren plaats te vinden, tot den 1sten Maart 1869 is uitgesteld.
- Naar aanleiding van het gebeurde op het dezer dagen te Berlijn gehouden
Arbeiders-Congres, maakt de Volks-Zeitung, na te hebben medegedeeld, dat de
vergaderingen van de Algemeene Duitsche-Arbeiders-Vereeniging voortaan te Berlijn,
te Leipzig en ook te Dresden verboden zijn, de opmerking, dat ‘deze Vereeniging,
door
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Lassalle gegrond met het voornemen om duizenden, ja millioenen te omvatten,
jammerlijk is te niet gegaan. Onder de onbekwame opvolgers van Lassalle werd zij
misbruikt, verbrokkeld en afgeleid van het oorspronkelijke doel; het aantal leden in
geheel Duitschland bedroeg slechts eenige duizenden, en de meeningen der aanhangers
waren zoo verward, liepen derwijze uiteen, dat inderdaad elk verband verbroken
was, en de thans van wege de politie genomen maatregel hoogstwaarschijnlijk den
leiders en hoofdpersonen dier fractie welkom zal geweest zijn.’ Een Mainzer blad
vindt het vreemd, dat de Regering zich zoo veel moeite geeft om eene beweging te
onderdrukken, die, volgens de meening van den Volksbote, zoo weinig kans op
gevaarlijke strekking heeft.

[10 oktober 1868
Van den Rijn (LXVII)]
10 oktober 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
240. (M.M.)
minderheid: kennelijk een schrijf- of drukfout voor meerderheid.

Van den Rijn, 7 October.
Volgens berigten uit Hannover, heeft de Kamer van Koophandel in die stad, in haar
verslag over het jaar 1867, zich er over beklaagd, dat de drukkerijen door de
gebeurtenissen van 1866 zeer geleden hebben, en niet dan zeer langzaam zich
beginnen te herstellen. De arbeidsloonen zijn, ten gevolge der concurrentie van
Berlijn, zeer achteruitgegaan. ‘Zeer gevoelig (aldus leest men in dat rapport) werden
de uitgevers van dagbladen getroffen door de invoering der zegelwet, daar de op
nieuwsbladen geabonneerden zich terugtrokken, en de nieuwe belasting alzoo
voornamelijk op de uitgevers drukte.’ Men verneemt verder uit gemeld verslag, dat
in de stad Hannover zes nieuwsbladen dagelijks, drie wekelijks en elf op andere
tijdstippen verschijnen. Daardoor worden 80 persen, 166 zetters en omstreeks 300
andere werklieden bezig gehouden.
- Men schrijft uit de Thuringsche Hertogdommen: ‘Dezer dagen is weder eene
vrij groote schrede gedaan op den weg, die tot algeheele ineensmelting der
Thuringsche landen leiden moet. Het algemeen hof van appèl te Eisenach is in dienst
gesteld, en daarentegen is het bijzonder hof te Gotha vervallen. Daardoor worden
niet alleen groote kosten bespaard, - hetgeen nog beter blijken zal, zoodra de
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oude op pensioen gestelde leden van het ingetrokken geregtshof voor goed zullen
afgetreden zijn, - maar ook de regtsbedeeling zal de gunstige gevolgen dezer
vereenvoudiging ondervinden; zoodat deze nieuwe inrigting als eene weldaad voor
het volk te beschouwen is. Van al de kleine duitsche Staten leveren weinige zulke
bespottelijke voorbeelden van bekrompen kleingeestigheid, als die kleine Staten in
het Thuringsche. Is het niet inderdaad belagchelijk, in landjes, die zoo nabij en door
elkander heen liggen, dat men, daarin reizende, elk kwartieruur van Souverein
verandert, en waarin soms, gelijk in het dorp Ruhla, de linker- en de regterzijde van
eene straat onder verschillende heeren staan, telkens met andere administratie, met
andere politie, met andere wetten te doen heeft? Wij hopen dan ook, dat de maatregel,
die nu op het hof van appèl is toegepast, weldra door andere, van meer ingrijpenden
aard zal gevolgd worden, en gelooven, dat de minderheid des volks alles wat naar
vereeniging tot een groot geheel leiden kan met vreugde zal ontvangen.’

[12 oktober 1868
Van den Rijn (LXVIII)]
12 oktober 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
241. (M.M.)
Blijkens de eendere datering van 7 October behoort het onderstaande tot dezelfde
inzending als de bijdrage in het nr. van 10 oktober.

Van den Rijn, 7 October.
Uit sommige artikelen van een Berlijnschen correspondent der Schlesische-Zeitung
hebben vele Rijnsche bladen de beschuldiging overgenomen, dat bij de onlangs plaats
gehad hebbende vergelijkende proeven met Armstrong-geschut en met geschut dat
in de fabriek van den heer Krupp, te Essen, vervaardigd was, het fabricaat van dezen
heer met in het oog loopende voorliefde behandeld en beoordeeld zou zijn. In de
bedoelde correspondentie werd van dat feit de verklaring gezocht in de omstandigheid,
dat de heer Krupp, toen hij nog slechts een ‘onbeduidend fabrikantje’ was, in
aanraking zou gekomen zijn met den toenmaligen Kroonprins (den tegenwoordigen
Koning), dien hij in hooge mate voor zijne onderneming had weten te interesseren,
zóó zelfs, dat de Prins met 30,000 th. daaraan deelnam, op voorwaarden, die een
regtstreeksch belang van den Staat in de fabriek te Essen waarborgden en bedongen.
Thans ver-
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neemt men van andere zijden, dat deze mededeelingen geenszins met de waarheid
overeenkomen. De Post o.a. beweert, dat het gunstige oordeel over de uit de Essensche
fabriek afkomstige stukken geheel alleen aan hunne goede hoedanigheden, en
geenszins aan minder prijzenswaardige bijoogmerken moet worden toegeschreven.
‘Wat verder de betrekking aangaat, waarin Z.M. tot den heer Krupp zou staan (aldus
verzekert het genoemde blad), wij weten van goederhand, dat Z.M., nog Kroonprins
zijnde, dien industrieel heeft leeren kennen, toen deze reeds sedert zeer langen tijd
geen “onbeduidend fabrikantje” meer was, en indien het al waar moge zijn, dat die
Vorst eenmaal had goedgevonden, eene zoo vaderlandsche industriële onderneming
met een voorschot te ondersteunen, hetgeen later nooit meer noodig was, noch
verlangd werd, dan nog zal dit wel niet hebben plaats gehad onder voorwaarden, die
als het ware den Koning van Pruissen tot stillen deelgenoot eener geschutgieterij
zouden maken.’
- Men deelt uit Dessau het volgende voorbeeld mede van den weerzin, waarmede
sommige kleine Souvereinen zich onder het ‘pruissische juk’ buigen, gelijk de
aansluiting aan het groote duitsche geheel nog altijd hier en daar genoemd wordt.
De Vorst van Anhalt, willende uitrijden om op de jagt te gaan, moest de hoofdmarkt
passeren, waar een in pruissische uniform gekleede militair op schildwacht stond.
Z.H. betuigde met luider stem zijn ontevredenheid, en liet, na te hebben doen
omkeeren, last geven, dien schildwacht te doen aflossen, en door een soldaat in de
anhaltsche kleuren te doen vervangen. Eerst nadat dit geschied was, kon Z.H. het
van zich verkrijgen, de hoofdwacht voorbij te rijden. Men vraagt zich af, hoe hij het
maken zal in het jaar 1871, wanneer het geheele Anhaltsche legertje in pruissische
uniformen zal gestoken zijn?
- Volgens sommige berigten uit het Hessische, had de verschijning van den Koning
van Pruissen alom een zeer gunstigen indruk gemaakt. De Hessische Morgen-Zeitung,
de innemende minzaamheid van den Monarch roemende, zegt, te hopen, dat de in
Hessen geplaatste beambten daaraan een voorbeeld zullen nemen, en dat het
spreekwoord ‘zoo heer, zoo knecht’, hier moge bewaarheid worden.
- Aan de Kölnische-Zeitung wordt uit Berlijn geschreven, dat het protest van den
gewezen Keurvorst van Hessen aldaar niet den minsten indruk gemaakt heeft, en dat
het geheele stuk slechts een bewijs te
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meer is van de volslagen onkunde, waarin die ‘oude heer’ schijnt te verkeeren omtrent
de ‘duitsche roeping van Pruissen.’
- De arbeid aan de brug te Dusseldorp is nu zoo ver gevorderd, dat die in anderhalf
jaar voor het verkeer zal kunnen geopend worden. De brug komt op slechts twee
pijlers te liggen, welker fondamenten 40 voet onder de bedding der rivier aanvangen.
Al de arbeid aan dat metselwerk geschiedt door middel van duikerklokken, waarin
het verblijf voor de werklieden door de persing der lucht zeer bezwarend is. Reeds
zijn 2700 tonnen cement gebruikt. Men beweert, dat deze onderneming eene der
moeijelijkste is van al de rivierwerken in Duitschland.

[16 oktober 1868
Van den Rijn (LXIX)]
16 oktober 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 245.
(M.M.)
gebeurtenissen in Spanje: na een jarenlange strijd was koningin Isabella op 30
september 1868 afgezet, en begon het voorlopig bewind aan een reeks ingrijpende
wijzigingen op wetgevend en ekonomisch gebied.
Cuba: tot eind 19de eeuw was Cuba, ondanks verschillende opstanden, een spaanse
kolonie.

Van den Rijn, 14 October.
Men schrijft uit het Nassausche: ‘Wie in echt pruissische of noordduitsche stemming
deze schoone streken bezoekt, moet zich smartelijk aangedaan gevoelen over den
geest, welke onder de bevolking heerscht; eene bevolking, die zich, gelijk de meeste
bewoners der Rijnstreken, door de heerlijkste gaven van hart en hoofd onderscheidt.
Men kan zich hier in den nieuwen stand van zaken nog altijd niet schikken. Wat mag
daarvan de oorzaak zijn? Overal hoort men de gunstigste oordeelvellingen over het
karakter en de hoedanigheden des grijzen Konings; zijn opregt, menschlievend wezen
heeft hem aller harten gewonnen, en bovendien is hij, vóór alles, de held van
Königgrätz. Gewis zou Hertog Adolf, indien eens eene algemeene stemming moest
plaats vinden, tegenover dien mededinger, slechts op eene zeer geringe minderheid
kunnen staatmaken. Ook de buitengewone hoedanigheden van graaf Bismarck worden
alom naar waarde geschat; niemand voorzeker zou een ander in zijne plaats aan het
hoofd van het ministerie willen zien. Op gelijke wijze laat men

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

159
regt wedervaren aan de eigenschappen van den minister von Roon; in welken generaal
ieder den bevoegden chef van het departement van Oorlog erkent. Wij herhalen de
vraag: wat is dan de oorzaak der ontevredenheid, die men, in weerwil van dit alles,
overal waarneemt? Welnu, de heer von Mühler, de minister van Eeredienst, is de
eigenlijke steen des aanstoots. Vroeger heerschte hier gewetensvrijheid in Kerk en
school, daar het bekende grondbeginsel van Frederik den Groote: “in mijne Staten
mag ieder zalig worden op zijne eigene manier” in het Nassausche altijd eene waarheid
gebleven was, en het was dan ook in dezen geest, dat de invloed van de godsdienst
op de scholen werd toegepast. Scholen voor afzonderlijke gezindheden bestonden
niet; Katholieken en Protestanten verdroegen elkander vreedzaam. Dat alles moet
nu op eenmaal veranderd worden; het verschil van geloofsbegrippen wordt overal
op den voorgrond geschoven. Men wil het zoo gehate schoolreglement invoeren en
begunstigt het piëtismus, 't welk in een onnatuurlijk verbond met de ultramontanen
getreden is. Daaruit vloeit allerwegen de bitterste mismoedigheid voort, die door
Kerk en school tot in de huizen en familien doordringt, en giftig werkt op de intiemste
verhoudingen. Het volk echter verlangt vrijheid van geweten, en wijst elke inbreuk
daarop met kracht terug. Mag men het euvel duiden, indien de ophitsende maatregelen
van den heer von Mühler een even ongunstig onthaal vinden, als elke andere
proselytenmakerij? Wij noemen het Noordduitsch-Verbond een heerlijk schoonen
boom, doch erkennen, dat zich daaraan ziekelijke uitspruitsels vertoonen, en achten
het ministerie van Eeredienst een dorren tak. In plaats van flinke, doortastende
maatregelen ten algemeenen nutte, hoort men slechts van plagerij en piëtistisch
geleuter. Welaan, het zal niet altijd zoo blijven; weldra, hopen wij, zal eene frissche
koelte dien dorren tak afbreken, en dan valt er wat te verwachten van de toekomst.’
- Naar aanleiding der jongste gebeurtenissen in Spanje, hebben vele industriëlen
en kooplieden zich tot graaf Bismarck gewend met het verzoek om eenige
noordduitsche oorlogsvaartuigen naar de kusten van dat land te doen vertrekken, ten
einde, in onverhoopt geval van nood, bescherming te verleenen aan de vele duitsche
belangen, die in de handelsplaatsen van dat land vertegenwoordigd zijn. Ook ten
opzigte van Cuba zou, naar men verneemt, een gelijk verzoek aan de Regering gerigt
worden.
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- Nabij en in de stad Essen heeft men sedert eenigen tijd verzakkingen in den grond
en aardspleten waargenomen, die niet onbelangrijke schade aan woonhuizen, wegen,
gasleidingen enz. hebben teweeggebragt. Dewijl deze verschijnselen worden
toegeschreven aan de mijnwerken, zijn maatregelen genomen om daarin te voorzien.
Voorloopig zijn hier en daar eenige werkzaamheden gestaakt. Er zijn mijn-ingenieurs
naar Belgie, Frankrijk en Engeland gezonden, om in die landen natesporen, welke
middelen men aldaar tegen dergelijke verzakkingen in het werk stelt.
- De conferentie van de duitsch-oostenrijksche telegraaf-vereeniging te Baden zal
waarschijnlijk nog in den loop dezer maand hare zittingen sluiten, daar het nieuwe
verdrag reeds met den aanvang van 1869 zal beginnen te werken.
- Men verneemt, dat de agitatie in Oost-Friesland, om in de provincie Westfalen
te worden ingelijfd, voortduurt. De Kölnische-Zeitung, dat berigt mededeelende,
noemt den wensch der bevolking te dezen opzigte een hoogst gunstig
(anti-hannoveraansch) verschijnsel, 't welk vele aanhangers telt, zoowel onder de
leden van den provincialen Landdag, als onder die van het pruissische Parlement.
- De Kölnische-Zeitung deelt een berigt mede uit Stargard (Pommeren), volgens
hetwelk in Oost-Pruissen het aantal godsdienstige secten in groote mate toeneemt.
Behalve de Apostolische Christenen, de Baptisten en andere, die reeds bekend zijn,
heeft zich nu aldaar eene gemeente gevormd, die zich ‘de Springers’ noemt, welker
aantal evenwel nog zeer klein is. Deze Springers zoeken het toppunt hunner
godsdienstige aandacht in een huwelijk met den geestelijken bruidegom, en vieren
dat in hoogst opgewonden gemoedsstemming. Zij drukken hunne innerlijke
tevredenheid door springen uit, op eene wijze echter, ‘die geenszins aan een
wereldschen dans herinnert, doch eerder te vergelijken is met het springen van David
voor de Arke des Verbonds.’
- De berigten over den wijnoogst luiden overal, zoowel wat hoeveelheid als
hoedanigheid aangaat, bijzonder gunstig.
- Aan de aandeelhouders der speelbanken te Wiesbaden en te Ems is over de
zomermaanden van dit jaar een dividend van 13 percent uitbetaald. Het vorige jaar
bedroeg die uitdeeling 39 percent.
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[16 oktober 1868
Missive van minister De Waal]
16 oktober 1868
Missive van minister De Waal aan de Tweede Kamer, waarin hij meedeelt dat het
voor 's lands rekening nemen van de overtocht naar Java ten behoeve van Cd. Busken
Huet en diens gezin - kosten f 2967,50 - in strijd is geweest met de voorschriften en
gebruiken. Bij deze missive werden door De Waal, op machtiging van de koning,
afschriften overgelegd van de voordracht door zijn ambtsvoorganger Hasselman
d.d. 10 maart 1868, en van het K.B. d.d. 12 maart 1868.
Zowel in het parlement en de pers, als onder vrienden en geestverwanten van
Busken Huet heeft deze zaak grote beroering gewekt. Zie ook V.W. XII, blz. 708.

[17 oktober 1868
Bijeenkomst in De Wijnberg te Sneek]
17 oktober 1868
Bijeenkomst in hotel De Wijnberg te Sneek. Aan de oproep van een drietal
notabelen, begin oktober, blijkt door een dertigtal heren gehoor te zijn gegeven. Men
besluit Multatuli voor te stellen te Sneek en elders in Friesland voordrachten te
houden. Mededeling van H.J. Busé in De Vrije Fries, jrg. XXIV (1916), blz. 91.

[20 oktober 1868
Advertentie lezing Van Vloten in Delft]
20 oktober 1868
Advertentie inzake een lezing door Van Vloten in de Delftsche Courant.
(Gemeentearchief Delft; fotokopie M.M.)
VRIJE STUDIE
Gewone Vergadering met Dames,
op VRIJDAG 23 OCTOBER 1868.
des avonds ten 7½ uur, in den Doelen.
Spreker: Dr. J. VAN VLOTEN,
over ‘Vrije Studie’
Geen Introductie aan het Lokaal.
De Secretaris,
L.E. ASSER.

[21 oktober 1868
Brief van Multatuli aan Vrije Studie]
21 oktober 1868
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Brief van Multatuli aan de secretaris van het Studentendispuut Vrije Studie te
Delft. Enkel velletje postpapier, tot bovenaan blz. 2 beschreven. (M.M.) eene
herhaling: dit woord kan enkel op Rotterdam slaan, niet op Sneek.
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den Haag 21 Oct 1868
WelEDGeboren Heer, Ik mag niet langer wachten met de beantwoording Uwer
vereerende letteren van den 18n dezer, en toch ben ik nog slechts in staat om op één
Uwer vragen te antwoorden. Met veel genoegen neem ik het voorstel aan om op 10,
11 of 12 Novr in Vrije Studie te komen spreken. De keus tusschen die drie dagen laat
ik aan U over - of, om onzekerheid te voorkomen, laat ons maar bepalen den 10n.
Dat is dus afgedaan.En nu de vriendelijke uitnoodiging voor overmorgen. Natuurlijk wil ik gaarne,
maar ik moet èn naar Sneek èn naar Rotterdam (waar men eene herhaling der
dramatische fragmenten verlangt.) Nu ben ik in 't onzekere welken dag ik naar die
plaatsen vertrekken zal, en daardoor kon mijne komst te Delft misschien verhinderd
worden. Ik kan dus niet meer zeggen dan dat ik gaarne wil, en dus komen zal als ik
kan. Is dat goed?
Na vriendelijke groete ben ik met hoogachting
UEDesDWDienaar
Douwes Dekker

[21 oktober 1868
Van den Rijn (LXX)]
21 oktober 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
249. (M.M.)
Een Mainzer blad: ofschoon hier niet de Mainzer Beobachter wordt genoemd, is
het duidelijk dat ook nu de gehele beschouwing afkomstig is van Multatuli zelf.
het monster te Creta: de legendarische Minotaurus.

Van den Rijn, 18 October.
Gedurende den laatsten tijd hebben vele dagbladen zich beziggehouden met de
onderhandelingen, die tusschen het Kabinet te Berlijn en de Roomsche Curie zouden
gevoerd zijn over het instellen eener pauselijke nunciatuur in de pruissische hoofdstad.
Onlangs had de Kölnische-Zeitung medegedeeld, dat, volgens het gevoelen van de
Westfaalsche Synode, het toelaten van zoodanigen kerkelijken waardigheidsbekleeder
‘een hoon zou zijn voor het protestantismus.’ Dit berigt was door onderscheidene
dagbladen overgenomen, doch wordt heden gelogenstraft door een brief, welke de
scriba dier Synode aan het Keulsche blad gerigt heeft. Die geestelijke (de
superintendant Ahlemann) verklaart daarin, dat reeds in 1865 de Synode
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geklaagd heeft over het onregt, dat noch de pruissische gezantschaps-kapel, noch de
evangelische geloofsbelijdenis in het algemeen ooit in Rome officieel door den Paus
erkend geworden is; terwijl nergens de Katholieke Kerk meer vrijheid geniet dan in
Pruissen. In de zitting van dat jaar had men er bij de hoogste kerkelijke autoriteiten
op aangedrongen om aan deze ‘wanverhouding’ een einde te maken. Het is met
terugzigt op deze verklaring, dat thans de Westfaalsche Provinciale Synode de
conclusie heeft geformuleerd, dat het ‘als een smaad voor de Evangelische Kerk zou
te beschouwen zijn, indien men de vestiging eener nunciatuur in de pruissische
hoofdstad toeliet, voordat de Paus, van zijnen kant, die kerkgemeente in zijne
hoofdstad erkend had.’
- Volgens berigten uit Berlijn, kan het bijeenkomen van den Bondsraad tegen de
eerste helft van November worden tegemoetgezien. De voorzitter der
Bonds-kanselarij, de heer Delbrück, wordt binnen veertien dagen in de hoofdstad
terug verwacht. De werkzaamheden der provinciale Landdagen zullen bijna overal
nog in deze maand een einde nemen; alleen van den hannoverschen Landdag verwacht
men de sluiting eerst op den 11den November. De leden dezer vergadering, die tevens
lid zijn van het pruissische Huis van Afgevaardigden, zouden alzoo juist op hunnen
post kunnen zijn tegen den tijd, dat de beraadslagingen over de begrooting een
aanvang nemen.
- Volgens het oordeel eener commissie van geneeskundigen, rapport uitbrengende
op eenige te dezer zake door den minister van Binnenlandsche Zaken gestelde vragen,
is het spinnen van koe- of kalverhaar eene bezigheid, welke de gezondheid ondermijnt.
De gevolgen van zulken arbeid zijn, volgens die deskundigen, oog- en borstziekten,
en openbaren zich veelal in chronisch lijden, soms ook in volslagen blindheid.
Bovendien werkt de bedoelde bezigheid storend op het gemoed der arbeiders; zij
drukt den geest neder, en wekt geen ijver op. De minister heeft, ten gevolge van dat
rapport, het spinnen van koe- en kalverhaar in strafinrigtingen streng verboden. Daar
waar men overeenkomsten met particulieren heeft gesloten over de levering van
gesponnen haar, mag de aangenomen hoeveelheid worden afgeleverd, doch het sluiten
van nieuwe contracten is verboden. Een Mainzer blad wijdt eenige beschouwingen
aan dezen maatregel, en zegt daarover o.a. het volgende: ‘Gaarne brengen wij hulde
aan de menschlievende bedoelingen van den minister, die niet
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wil, dat de ongelukkigen, welke zich aan de maatschappij vergrepen hebben, zwaarder
of op andere wijze worden gestraft, dan de wet voorschrijft. Of evenwel die
bedoelingen steek houden, of zij bestand zijn tegen onbevooroordeelde analyse van
oorzaak en gevolgen, - dit is eene andere vraag. Volgens de wet, is het vonnis van
gevangenis tegen den misdadiger uitgesproken; dit sluit in zich, dat hij onderworpen
is aan al de bepalingen op het gevangeniswezen. Onder die bepalingen komt voor
de verpligting tot arbeiden. De soort van arbeid wordt begrensd door de
eigenaardigheid der positie van gevangenen. Men kan die personen niet te werk
stellen als leidekker, huisknecht, courrier, matroos, handels-agent, klepperman,
huwelijksmakelaar of luchtreiziger. De heer von Bismarck zal erkennen, dat de arbeid,
welken men aan gevangenen kan opdragen, van dien aard moet zijn, dat een
naauwkeurig toezigt over de misdadigers mogelijk blijve. Doch nog andere eischen
treden bij de keuze van dien arbeid op den voorgrond; ook de vraag naar productiviteit
is niet zonder belang. De maatschappij heeft in zekeren zin regt op eenige vergoeding
voor het haar aangedane onregt, voor de ten behoeve van den delinquent gemaakte
kosten. Ook buiten de proceskosten zelven, heeft zij eene civile actie ten laste van
iederen misdadiger, wien zij voedsel en deksel verschaft. Met het oog daarop, is het
reeds eene van strikte regtvaardigheid afwijkende gevoelsfout, een gedeelte van het
in de gevangenissen verdiende arbeidsloon voor den delinquent te bewaren, en hem
dat bij zijn weder-intreden in de maatschappij ter hand te stellen; de ondervinding
leert, dat deze gelden gewoonlijk zeer slecht worden besteed. Hoe dit zij, in geen
geval mag de arbeid in de gevangenissen een nadeeligen invloed uitoefenen op de
belangen van hen, die zich niet aan de maatschappij vergrepen, en dit laatste kan op
tweeërlei wijze geschieden: 1o door deloyale concurrentie (wijl de gevangene niet
meêdraagt in de lasten, die buiten den kerker op den arbeid drukken); 2o door (gelijk
thans door den maatregel omtrent het haarspinnen geschiedt) den misdadiger in
bescherming te nemen tegen de schadelijke gevolgen van een arbeid, die nu zal
moeten verrigt worden door menschen, waarover de maatschappij zich niet te beklagen
heeft. Honger en nood ontzien hunne slagtoffers niet, gelijk de menschlievende
minister zijne veroordeelde kostgangers ontziet, en het oog- en borstbedervend
koehaar, 't welk zoo philanthropisch werd weggevaagd uit de
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gevangenissen, zal vrij spel hebben met de longen en de oogen van den eerlijken
arbeider. Men zegge niet, dat deze ander werk verrigten kan. Niet ieder, ja bijna
niemand, heeft daarin volkomen vrije keuze. Elk tapijt van koehaar bewijst, dat er
personen genoodzaakt of genoopt waren, zich aan het verderfelijke haarspinnen
toetewijden. En nu vragen wij, of dit beter worden zal, indien men de minder nadeelig
werkende bedrijven voor de misdadigers bewaart? Het zal wel tot de vrome wenschen
behooren, al de beroepen, welker uitoefening schadelijk werkt op de gezondheid,
afteschaffen; de arbeid in lucifer-fabrieken, in verwerijen, in chemische laboratorien
enz. verslindt ontelbare slagtoffers. Doch wij beweren, dat, zoo lang de maatschappij
behoefte heeft aan voorwerpen, welker vervaardiging of behandeling nadeelig werkt
op de gezondheid, de slagtoffers dier treurige noodzakelijkheid liever binnen dan
buiten de muren onzer gevangenissen moeten gezocht worden. Het monster te Creta
eischte onbesproken jonkvrouwen; het monster der industrie zou (voor een gedeelte
althans) met minder reine voorwerpen kunnen verzadigd worden, - en ziedaar onzen
al te zondaarlievenden binnenlandschen hervormer, die den minotaurus het meerdere
in de kaken werpt, om het mindere te sparen! Wij vragen, of het geoorloofd is,
premien te stellen op misdaad? Wij vragen, of het regtvaardig is, den booswicht te
beschermen boven den arme? Waarlijk, indien de zaak niet te ernstig was, zouden
wij overhellen tot de vrees, dat ten laatste de door honger tot ongezonden arbeid
gedwongen werkman tot diefstal of roof zal overgaan in het belang zijner gezondheid.
En wat de bewering der in commissie gestelde geneeskundigen aangaat, dat het
spinnen van koehaar “den geest nederdrukt”; dat het “geen ijver opwekt”, - eilieve,
mag dan de geest van den onbesproken arme wèl gedrukt worden? Doet het niets ter
zake, of zijn ijver wordt uitgebluscht? Wij zouden vreezen, dat deze leer al zeer
spoedig tot aanmerkelijke uitbreiding onzer gevangenissen leiden zou, en dat zal
toch wel niet in de bedoeling liggen van graaf Bismarck. Wij erkennen voor 't overige,
dat wij zulke onpraktische maatregelen van hem noch gewoon waren, noch verwacht
hadden.’

[22 oktober 1868
Brief van firma Enschedé aan Multatuli]
22 oktober 1868
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli. (Kopieboek 45, Museum Enschedé,
Haarlem; fotokopie M.M.)
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Den Heer Douwes Dekker
te 's Gravenhage
Haarlem 22 Oct. 1868.
WelEdele Heer.
Wij hebben de eer U ingesloten toetezenden, een bankbiljet A 6234, groot f25.,,,
ter voldoening van uw honorarium verschenen 15 dezer. Wij verzoeken U de goede
ontvangst te willen berigten.
Met hoogachting hebben wij de eer te zijn,
UwEd. dw. Dienaren

[22 oktober 1868
Beoordeling Max Havelaar in Das Ausland]
22 oktober 1868
Ongesigneerde beoordeling van de engelse Max-Havelaarvertaling in Das Ausland,
Ueberschau der neuesten Forschungen auf dem Gebiete der Natur-, Erd- und
Völkerkunde. Einundvierzigster Jahrgang, nr. 43, blz. 1009-1017. (U.B. Leiden;
fotokopie M.M.)

Ein politischer roman aus dem Niederländischen Indien.
Vor etlichen Jahren wurde von einem Holländer unter dem Namen Multatuli ein
Roman geschrieben, der die Schattenseiten der indischen Colonialregierung ähnlich
offenbarte wie vor Zeiten ‘Onkel Toms Hütte’ die Gräuel der Negerslaverei in den
Vereinigten Staaten. Es mag vielleicht auffallen daß alle Angriffe gegen die Zustände
in Hollandisch Indien das Gewand der Erzählung anlegen. Allein die niederländischen
Schriftsteller sind gezwungen zu amüsiren, wenn sie belehren wollen. Das
ostasiatische Indien wird in Holland von Holländern regiert welche es größtentheils
nicht kennen, und die zu träge sind um sich näher zu unterrichten. Folglich muß
ihnen die Pille überzuckert werden. Der Verfasser jenes Romans hieß Eduard Douwes
Dekker, und hatte siebzehn Jahre in Indien, zuletzt in der angesehenen Stellung eines
Unterresidenten, die wir noch sehr genau kennen lernen werden, gedient. Er begieng
die Unvorsichtigkeit sein Verlagsrecht auf das Buch völlig zu verkaufen, und es
scheint daß nur wenige holländische Exemplare entschlüpften, die übrigen aber
vernichtet wurden. Genug, das Buch existirt holländisch nicht oder nicht mehr, es
ist aber jetzt nach der Urschrift eine englische Uebersetzung von Baron Alphonse
Nahuys besorgt werden.* Der Verfas-

*

Max Havelaar or the Coffee Auctions of the Dutch Trading Company by Multatuli. Edinburgh.
1868.

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

167
ser erzählt darin seine eigenen Erlebnisse mit anziehender Lebendigkeit und
glücklichem Humor. Nie sind seine Angaben widerlegt worden, er hat sogar 1863
auf dem Amsterdamer internationalen Congreß für Staatswirtschaft alle seine
Landsleute herausgefordert ihn irgendeiner Unwahrheit oder Uebertreibung zu
überführen, aber niemand hat sich gemeldet. Baron van Hoëvell, ein wohlbekannter
Schriftsteller über Holländisch Indien, hatte den indischen Ex-Statthalter van Twist
über jene Angaben zur Rede gestellt, dieser aber nur erwiedert: er möchte wohl Max
Havelaars Erzählungen widerlegen können, aber es diene nicht seinen Interessen. Es
scheint also daß gegen die Reinheit des Weins der uns hier geschenkt wird, nichts
einzuwenden sey; übrigens mag man selbst urtheilen, da die Thatsachen mit Klarheit
und innerer Wahrheit für sich sprechen. Nur die äußerliche Form ist die eines Romans,
im Grunde erhalten wir nur Selbsterlebtes aus der Laufbahn eines indischen Beamten,
wie wir es in gedrängter Kürze folgen lassen.
*
In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrzehnts, etwa 1856, sollte ein neuer Unterresident
für den Kreis Lebak (im Osten Java's) eingesetzt werden. An dem Tage wo er erwartet
wurde, sammelte sich an der Gränze zum nächsten Kreis eine Schaar von
einheimischen Häuptlingen zur Begrüßung des neuen Oberhaupts. Javanische Diener
erbauten eiligst ein Bendoppo aus sechs Bambusstangen, die, in den Boden gesenkt,
oben domartig mit den Spitzen zusammengebunden und mit Blättern zum Schutz
gegen die Sonne gedeckt wurden. In dieser Laube (Bendoppo) erwarteten die Ankunft
des Unterresidenten der Radin Adhipatti (Fürst oder Radschah) von Lebak, Namens
Karta Natta Negara, und der holländische Schatzbeamte Verbrugge. Der Adhipatti
war nähmlich nach holländischer Sprechweise ‘Regent’ von Lebak. Um zu verstehen
was damit gemeint sey, müssen wir im voraus bemerken daß der unumschränkte
Gebieter Indiens und seiner 30 Millionen Völker der jeweilige Generalgouverneur
ist. Zwar steht ihm ein Senat zur Seite, aber nur als Berathungsausschuß. An der
Spitze der verschiedenen Verwaltungszweige in Batavia gebietet ein Director, durch
den der amtliche Verkehr des Oberhaupts mit den ‘Residenten’ geht. Der Name
Resident hat völlig seinen Sinn verloren. Ehemals nämlich trat Holland
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nur als Schutzmacht der kleinen javanischen Fürsten, seiner Vasallen, auf, und es
gibt deren noch einige wie die ‘Kaiser’ in Solo und in Dschokschokarta. Der Resident
war ursprünglich ein Botschafter der Schutzmacht bei dem Vasallenfürsten, dann
mehr und mehr der Gewalthaber, dessen Befehle der Fürst auszuführen hatte, genau
wie es in Britisch Indien noch jetzt mit den sogenannten einheimischen
Schattenfürsten und den dortigen Residenten der Fall ist. Als die Vasallen beseitigt
wurden, ließ man den Titel Resident für den höchsten Beamten einer Provinz
fortbestehen, unter denen wieder ‘Hülfsresidenten’ oder Unterresidenten die einzelnen
Kreise verwalteten. Ein solcher Unterresident wurde also für den Kreis Lebak von
dem javanischen ‘Regenten’ erwartet. Ein Regent ist stets ein Eingeborner. und nichts
anderes als der ehemalige Vasallenfürst, nur mit dem Unterschied daß der Regent
vom Statthalter eingesetzt, abgesetzt und bezahlt wird. Man sieht sehr leicht ein daß
es für die Holländer viel bequemer ist die Javanen durch ihre javanischen Creaturen
regieren zu lassen, als dieß selbst zu thun. Da eine Residentschaft durchschnittlich
eine Million Köpfe zählt und in drei, vier bis fünf Unterresidentschaften zerfällt, so
gleichen die letzteren etwa einem mittleren Schweizer-Kanton in statistischen Werth.
Die Regenten werden stets unter dem javanischen Adel ausgewählt, und wenn man
mit ihnen zufrieden ist, wird ihnen noch bei Lebzeiten die Zusicherung zu theil daß
ihr Sohn in das Amt nachfolgen soll. Selbst wenn man von dieser Regel abweicht,
fällt die Wahl immer wieder auf ein Mitglied derselben Familie. Ein Regent stellt
im Grunde nur das javanische Mundstück für die Befehle des holländischen
Unterresidenten vor. Dieser gebietet ihm Bericht zu erstatten, Arbeiter für Straßenund Brückenbau zu stellen, Steuern einzuheben, vor dem versammelten Rath zu
erscheinen, und dort vielleicht wegen Pflichtvernachlässigung Verweise zu
empfangen. Andrerseits wird aber der Unterresident völlig durch die gesellschaftliche
Stellung des Regenten verdunkelt. Der niederländische Beamte führt selten einen
glänzenden Namen, der Regent dagegen ist meist ein Tommongong, ein Adhipatti
oder ein Pangerang, ein Herzog, Fürst oder Markgraf nach javanischen Begriffen.
Der Beamte bezieht einen Gehalt der eben nur ausreicht, und bisweilen nicht ausreicht
um den Haushalt in einem kleinen Landhaus zu bestreiten; der Regent dagegen wird
sehr hoch besoldet, und er lebt in einem Kratun oder Palast
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mit einer Mehrzahl von Gemahlinnen sowie Dienerinnen, und wo er sich zeigt,
umgibt ihn ein zahlreiches Gefolge, je nach seinem Einkommen, was bei manchem
Regenten bis zu 2-300,000 fl. steigt. Dieses besteht zunächst in einer monatlichen
Löhnung aus dem Colonialschatz, dann aus Jahresgehalten für früher abgetretene
Fürstenrechte, ferner aus Prämien für Kaffee, Zucker, Indigo, Zimmet u.s.w., die in
der Regentschaft erzeugt werden; endlich in den Robotpflichten der Unterthanen.
Eigenthümer des Grund und Bodens mit wenigen örtlichen Ausnahmen ist, wie
überhaupt im Morgenland, der Monarch, also der König von Holland. Die indische
Regierung nun befiehlt den javanischen Landleuten welche Erzeugnisse sie in einem
gewissen Gebiet zu bauen haben, sie bestraft jeden der solche Erzeugnisse irgendwem
verkauft als ihr selbst, behält sich aber vor die Preise selbst zu bestimmen. Die
niederländische Krone ist eigentlich ein großer indischer Grundherr, im Besitz der
geräumigsten und schönsten Inseln der Welt, mit 30 Millionen Einwohnern, die ihm
Frohnden leisten müssen. Der Grundherr läßt durch seine Beamten die Domänen
beaufsichtigen, und das Ergebnis bestäht jährlich in so und so viel Millionen
Reingewinn, sowie in der Belebung des niederländischen Handels und der
niederländischen Schifffahrt mit einer Last von Colonialerzeugnissen, die auf den
Auctionen holländischer Seeplätze versteigert werden. Dieses sogenannte
‘Cultursystem’ der Holländer wurde vormals in England bewundert und sogar
beneidet, da seine fiscalische Seite gewiß glänzend zu nennen ist. Durch welche
sittliche oder unsittliche Mittel aber dieser Glanz erkauft wird, soll unsere Erzählung
uns lehren. Zum voraus wollen wir hier nur eines einzigen Umstands gedenken, der
uns in die Geheimnisse asiatischer Finanzwirthschaft einweiht. Die holländischen
Residenten auf Java haben der Regierung alljährlich statistische Tafeln vorzulegen.
Auf ihnen befindet sich ein Posten der die Ein- und Ausfuhren von Reis aus einer
Residentschaft in die andere nachweist, wohlgemerkt also nur den Binnenverkehr
Java's betrifft. Wenn man die angegebenen Mengen sämmtlicher Residentschaften
zusammenzählt, so ergibt sich daß sie fortwährend beträchtlich mehr Reis aus- als
eingeführt haben. Jeder hätte also mehr gegeben als empfangen, statt daß die Mengen
der Einfuhren genau so viel betragen sollten wie die der Ausfuhren. Hier liegt also
eine handgreifliche statistische Lüge vor, die von den amtlichen Blät-
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tern verkündigt wird, und die ein jeder schwarz auf weiß in jedem Jahre durch
Rechnung nachweisen kann. Die niederländische Regierung wird also belogen. Dieß
ist kein Vorwurf für sie, da gleiches dem redlichsten Manne widerfahren kann. Die
niederländische Regierung läßt sich aber gern belügen, hat sich seit zehn Jahren
belügen lassen, und wird sich die nächsten zehn Jahre belügen lassen. Das ist also
etwas anderes. Verwundert fragt wohl mancher: was den Residenten daran gelegen
seyn kann in Bezug auf den Reishandel statistisch zu lügen? Dahinter liegt aber das
Geheimniß jener glänzenden finanziellen Erfolge. Die Regenten und Residenten
erhalten eine Prämie für die abgelieferten Colonialproducte, die Regenten zumal
betreiben nun den Kaffeebau aufs eifrigste. Von weither müssen die armen
Frohndpflichtigen herbei, um Kaffee auf den Regentschaftsgründen zu bauen. In
Folge dessen sinkt der Reisbau, und es brechen bald hier bald dort Hungersnöthe
aus, sowie die Witterung ein wenig ungünstig war. Ein Resident aber, der statistisch
beweist daß sein Gebiet mehr ausführen konnte als es einführte, ist sicherlich ganz
schuldlos an dem Hungertod von Tausenden. Jetzt weiß man warum statistisch
gelogen wird, und ebenso klar ist warum man sich belügen läßt: weil ja das Volk im
europäischen Holland nicht wissen darf auf welche Art es täglich an Reichthümern
wächst. Das Volk von Holland trifft nämlich nur der Vorwurf nicht klar zu sehen.
Es hat für seine indischen Unterthanen die trefflichsten Gesetze gegeben, die von
Menschlichkeit und Nächstenliebe triefen, was aber aus den Gesetzen in Indien wird,
darüber sollen wir eben Aufschlüsse empfangen. Man glaube übrigens durchaus
nicht daß die indischen Kronbeamten Wütheriche sind, es sind nur eifrige Diener
welche die höchsten Regierungsabsichten in Batavia fördern. Der Nahme dieser
Absichten ist nicht Ehrgeiz, nicht Eroberungssucht, am wenigsten Unmenschlichkeit,
es ist nur - der Kaffee. Der Kaffeebau ist das erhabene Ziel, dem alle Opfer fallen;
alles was ihm hold ist, ist der Regierung willkommen, alles was ihn schmälert, wird
zum Schweigen gebracht.
Dem erwarteten neuen Unterresidenten von Lebak gieng der Ruf voraus daß er
ein Sonderling und jedenfalls etwas excentrischer Sinnesart sey. Er diente bereits 17
Jahre als Beamter und hatte gleich beim Beginn seiner Laufbahn bittere Erlebnisse
zu erfahren, die am besten zeigen mit welcher Art von Manne wir es zu thun haben,
nähmlich
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mit einem geraden aber spröden und unbiegsamen Manne. In den Jahren 1841-42
war General van Damme auf Sumatra mit der obersten Gewalt betraut worden. Sein
Ehrgeiz trieb ihn an das indische Reich zu mehren, leider soll aber ein geheimer
Artikel zu dem Vertrag mit England vom Jahr 1824 bestehen, laut dessen die
Holländer ihre Eroberungen auf Sumatra nicht nördlicher ausdehnen dürfen als zum
Flußgebiet des Singkel. Max Havelaar, unser Held und Selbstbiograph, glaubt an
das Daseyn dieses geheimen Artikels und aus guten Gründen. In der That sind die
holländischen Besitzungen über das Gebiet des Singkel nicht hinaus gewachsen, und
doch gränzen just daran die Herrschaften der Radschas von Trumon und Analabu,
die einen sehr lebendigen Ausfuhrhandel mit Pfeffer betreiben. An Gründen zu einem
Kriege und an Vorwand zu Einverleibungen fehlt es nie in Indien, folglich muß jene
kleinen Pfefferkönige irgendein diplomatischer Talisman schutzen. Da van Damme
diese saftigen Bissen ungenossen lassen mußte, wendete er sich der Ostküste zu, wo
er dem Könige von Holland die Landschaften Bila und Pertibea eroberte. Die
Regierung in Batavia billigte jedoch diesen Zuwachs nicht, weil sie in den
Kriegsausgaben nicht den bisherigen Aufwand überschreiten wollte. Der General
erwiederte indessen daß er auch das neue Gebiet mit den vorhandenen Kräften halten
könne, er habe zwar andere Landschaften von Truppen entblößt, zähle aber auf die
Treue seines Bundesgenossen des Dschang di Pertuan,* des mächtigsten Häuptlings
der Battastämme. Allein der Dschang war erst kurz zuvor von den Padries (Mollahs)
zum Islam bekehrt worden und wegen seines Renegatenfanatismus zu fürchten. Der
Unterresident der Battaländer war Feind dieses Dschang, er glaubte daß der Häuptling
Verrath brüte, daß er die Unterhäuptlinge versammelt, ihnen den Ausbruch eines
heiligen Krieges verkündet habe u.s.w. Der Resident ließ ihn also ergreifen und
sendete ihn als Gefangenen zu seinem Schwiegersohne, dem regierenden
Schatzbeamten** in Natal an der Westküste Sumatra's (also nicht mit dem Natal im
Südafrikanischen Kafferlande zu verwechseln). Der Dschang wurde einige Tage
eingesperrt und mit dem nächsten Schiffe dem Statthalter der Westküste Sumatra's
in Padang überliefert. An dem dortigen

*
**

Dschang di Pertuan ist der höchste Monarchentitel auf Sumatra.
Controleur. Die Schatzbeamten sind indessen gleichzeitig Verwaltungsorgane.
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Landungsplatze erwartete ihn jedoch die Kutsche des Generals van Damme mit der
frohen Nachricht daß er völlig frei sey und gehen könne wohin er wolle. Zugleich
war der Resident der Battaländer von dem General seiner Dienste enthoben worden
und ebenso sein Schwiegersohn, der Schatzbeamte in Natal. Beide hatten nähmlich
zwar in gutem Glauben gehandelt, der Resident aber nicht geahnt welchen schlimmen
Streich er dem General durch die Verhaftung des Dschang gespielt hatte. Die
Urkunden mit den beschworenen Zeugenaussagen bezüglich der Verschwörung
fielen dem General in die Hände und fanden wohl nie ihren Weg nach Batavia. An
die Stelle des enthobenen Schatzbeamten in Natal wurde damals Max Havelaar
berufen. Bei der Uebergabe der Geschäfte erzählte ihm sein Vorgänger, daß wenn
auch der General die Papiere die nach Padang gesendet worden seyen, unterschlagen
oder vernichtet habe, doch noch andere vorhanden und bereits nach Batavia gelangt
seyen. Vor kurzem nämlich sey ein gewisser Si Pamaga vom Gerichtshof zu Natal
zur Peitschenstrafe, Brandmarkung und 20jähriger Sträflingsarbeit verurtheilt worden.
Er hatte gegen den dortigen Tuanku (sumatranischer Beamtentitel) einen Mordversuch
ausgeführt, war dann ergriffen und geständig geworden daß er sein Verbrechen auf
Anstiften des Sutan Adam eines Bruders von Dschang di Pertuan habe verüben
wollen, sowie, daß, wenn es gelungen wäre, der Schatzbeamte an die Reihe habe
kommen sollen. Die Acten über das Gerichtsverfahren waren mit dem Sträfling nach
Batavia gelangt, also dem General van Damme nicht mehr erreichbar. Allein dieser
suchte sich zu helfen. Nachdem der Schatzbeamte entfernt worden und Max Havelaar
in seine Stelle eingerückt war, erschien der General in Natal und setzte einen
außerordentlichen Gerichtshof zusammen, der aus ihm selbst als Vorsitzenden, seinen
Adjutanten, einem Richter, den er aus Padang eigens mitgebracht hatte und Max
Havelaar bestand und den Zweck hatte das frühere Verfahren gegen Si Pamaga als
ungerecht umzustoßen. Der Padanger Richter war des Malayischen nicht mächtig,
und da die Zeugen nur malayisch aussagten, so übernahm General van Damme die
Rolle des Dolmetschers. Aus den zusammengebrauten Acten ergab sich schließlich
daß Si Pamaga niemals die Absicht hatte den Tuanka zu ermorden, und daß das
Strafverfahren von dem abgesetzten Schatzbeamten nur eingeleitet worden sey um
seinem Schwiegervater eine Waffe gegen

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

173
den ihm verhaßten Dschang di Pertuan zu liefern. Max Havelaar durchschaute noch
nicht die Beweggründe des Generals, denn er sah darin nur einen übergroßen Eifer
um einen Unschuldigen vor einem Fehlgriff der Gerichte zu schützen. Doch mußte
er darin dem General Widerstand leisten und verweigerte daher die Acten des
Ehrenrettungsverfahrens zu unterzeichnen, er schmeichelte sich dabei im Stillen daß
dieser kühne Freimuth ihm die Achtung des allgewaltigen militärischen Gebieters
gewonnen habe, der sich auch sehr günstig über Havelaars sonstiges Betragen äußerte,
denn dieser hatte damals schwere Zeiten zu bestehen. Die Battaländer befanden sich
in Aufruhr und dieser hatte seine Ansteckung auch auf das nahe Natal erstreckt. Alle
Holländer schwebten damals in Lebensgefahr, aber Havelaar versah seinen Dienst
mit größter Unerschrockenheit. Nur hatte er leider dabei die fiscalischen Interessen
nicht in Obacht genommen. Er war oft abwesend und mußte die Kassen nicht gehorig
bewacht zurücklassen. So kam es denn daß ein Deficit von ein paar tausend Gulden
eingetreten war. Havelaar zeigte diesen Umstand rechtzeitig an und hoffte auf
Nachsicht, denn es war Brauch daß in unruhigen Zeiten wenn Unordnungen in die
Bücher sich einschlichen, die Schatzbeamten nicht weiter zur Verantwortung gezogen
wurden. Havelaar hatte auch seinen Fehler dem General van Damme eingestanden,
dieser ihn aber beruhigt daß in schwierigen Zeiten die Geldangelegenheiten
Nebendinge seyen. Kurze Zeit, nachdem der General Natal verlassen hatte, erhielt
Havelaar einen Posten in den Padanger Hochlanden. Dieß sah wie eine Beförderung
aus, denn gerade jene Stellen gelten in Sumatra als sehr einträglich. Er verließ also
Natal und begab sich nach Padang, wo van Damme sich aufhielt. Als er sich zu einer
Vorstellung meldete, erhielt er zur Antwort, der General könne ihn nicht empfangen,
auch habe er sich vorläufig nicht auf seinen neuen Posten zu begeben. Bald nachher
hieß es daß in seiner Amtsführung in Natal Unrichtigkeiten entdeckt worden seyen.
Es wurde ein Proceß eingeleitet und Havelaar sollte in Padang sich verantworten. Er
bat darum nach Natal gehen zu dürfen um durch Einsicht der Bücher und Verhör der
Schreiber den Ursprung der Unregelmäßigkeiten aufzuklären. Dieß wurde ihm
rundweg verweigert, denn eben, um ihn von Natal wegzulocken, hatte man ihm eine
Beförderung nach den Padanger Landschaften vorgespiegelt. Havelaar war damals
ganz mittellos und durfte sich
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von Padang nicht entfernen. Dem Verhungern nahe, sah er einst einen Eingebornen
eine Heerde Truthühner vorübertreiben. Er fragte ihn, obgleich er es im voraus wußte,
wem sie gehörten, und als ihm der Eingeborne erwiederte, dem General van Damme,
schoß er einen davon mit den Worten nieder. ‘Sage deinem Herrn daß ich, Max
Havelaar, diesen Hahn mir angeeignet habe weil ich sonst verhungern müßte.’ Der
General ließ diese Herausforderung unbeachtet. Endlich kam aus Batavia der Befehl
daß Havelaar, der überhaupt auf freiem Fuße sich befunden hatte, aus seiner
Consignation in Padang entlassen werde. Er wurde hierauf wieder anderwärts
angestellt und später befördert, geradeso wie auch der frühere Schatzbeamte von
Natal anderweitige Verwendung gefunden hatte. Um übrigens jeden Verdacht der
Unredlichkeit zu beseitigen, zahlte Havelaar so wie er durch seine Heirath zu
Vermögen gelangt war, die Summen welche durch seine Amtsführung dem Schatze
entgangen waren nachträglich zurück.
Max Havelaar, bevor er in seine neue Stellung gelangte, war Unterresident in
Amboyna gewesen und hatte, da es dort keinen Residenten gibt, eine freiere Stellung
genossen, so daß seine Verzetzung nach Lebak als keine Verbesserung zu betrachten
war. Von der Gränze der Unterresidenzschaft gieng es nach Rankas Betong, denn
dort und nicht in der Stadt Lebak befand sich der Sitz der Regierung. Dort
angekommen, wurde Havelaar von Hrn. Slymering, dem Residenten von Bantam,
seinem Vorgesetzten, den versammelten Häuptlingen und eingebornen Beamten
feierlich vorgestellt und beeidigt. Die Beeidigung besteht, wohlgemerkt, aus zwei
Handlungen, nämlich aus der Abnahme des gewöhnlichen Dienst- und Treue-Eides,
dann aber aus einem feierlichen Schwur daß der Beamte ‘die eingebornen Unterthanen
gegen die Verdrückung der Häuptlinge schützen wolle.’ Nach dieser Förmlichkeit
verabschiedete sich der Resident und Max Havelaar war jetzt der höchste Beamte in
dem Kreis Lebak.
Er wußte daß gerade dieser Kreis zu den verrufensten auf Java gehörte. Die
Bevölkerung hatte sich von Jahr zu Jahr verdünnt, weil viele Unterthanen in die
nächsten Kreise flüchteten. Die erste Frage die er an den Adhipatti oder Regenten
gerichtet hatte, war daher gewesen, ob in Rankas Betong ‘viel gebaut und viel
gepilgert’ werde. Die bigotten javanischen Fürsten, namentlich wenn sie alt
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werden, erschöpfen sich nähmlich in frommen Werken, sie bauen Moscheen und
bezahlen Pilgern die Reise nach Mekka, die ihnen dafür Amulette und Talismane
heimbringen. Um nun ihre Finanzen aufzubessern, werden die javanischen
Unterthanen gezwungen über die gesetzlich vorgeschriebenen Robottage in den
Pflanzungen der Fürsten zu arbeiten. Wie es der Regent treibt, so treiben es die
kleinen Häuptlinge, welche geradezu den armen Bauern die Büffel vom Pflug spannen
und als Schlachtvieh nach dem nächsten Markte treiben. Nun sollte man meinen der
Beschädigte brauche nur bei dem holländischen Beamten sich zu beklagen, der ja
einen Eid zu seinem Schutz geschworen habe. Viele holländischen Beamten spielen
aber mit den Regenten unter einer Decke. An jedes Regierungshaus gränzt ein Stück
Land. Dieß enthält gewöhnlich einen prächtigen Park oder einträgliche Pflanzungen.
Um solche Parke oder Pflanzungen zu unterhalten, dazu bedarf es großer
Arbeitskräfte. Aber der Beamte braucht nur dem Regenten ein Wort zu sagen und
die Arbeiter kommen ‘freiwillig,’ aus lauter Hingebung für die Obrigkeit. Wer sich
solche Zärtlichkeiten gefallen läßt, der muß wiederum ein Auge zudrücken. Als
Havelaar in einer Angabe an seinen Vorgesetzten darum bat, man möge ihm doch
eine Anzahl Sträflinge senden, um den Park am Amtshause so weit zu lichten daß
die Schlangen sich minderten, die jeden Schritt unsicher machten und in das Haus
selbst sich einschlichen, erhielt er zur Antwort, er habe das Recht bei kleinen
Vergehen Strafarbeiten anzuordnen und er dürfe die Betroffenen zur Ausholzung
des Parkes verurtheilen. Natürlich widerstrebte dieß seinen Gefühlen, weil die
Betroffenen dann in der Strafe eigennützige Absichten des Richters hätten
wahrnehmen können. Sein Amtsvorgänger hatte bis zu seinem Tode redlich gegen
die Mißbräuche gekämpft, aber vergebens, denn sein Vorgesetzter, der Resident von
Bantam, drang darauf daß alle diese Dinge nur mündlich verhandelt werden sollten.
Auch dieß hat seinen guten Grund, denn die Verwaltung Indiens lebt von einem
künstlichen Optimismus. Jeder Generalstatthalter will am Jahresschluß nach der
Heimath berichten: ‘Die Ruhe sey ungetrübt erhalten worden und Zeichen von
Unzufriedenheit nicht vorhanden.’ Erhielte er nun von einem Residenten Besorgniß
erregende Berichte, so könnte er dieß nicht verschweigen, und in Holland würde
man ihn für ‘unfähig’ halten, weil ja seine Vorgänger immer
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in Ruhe und zur Zufriedenheit regiert hätten. Der Resident wiederum, der auf
Beförderungen von Seiten des Generalstatthalters wartet, hütet sich ihm unangenehme
Dinge zu melden. Daher will er nicht daß die Unterresidenten ihm amtliche und
schriftliche Klagen einsenden, er verhandelt vielmehr alles mündlich, d.h. er vertuscht
die Beschwerden. Und nichts ist leichter! Der Resident erscheint an Ort und Stelle,
ein Rath wird berufen und vor ihm sollen nun die javanischen Bauern erscheinen
und ihre Klagen wiederholen. Im Rathe sitzen aber die Häuptlinge und der Regent
über den sie sich zu beschweren haben. Statt ihre Behauptungen aufrecht zu erhalten,
werfen sie sich auf die Kniee, gestehen daß sie schändlich gelogen haben, rutschen
zu den Füßen desjenigen den sie vorher dem Beamten angezeigt hatten und bitten
ihn flehentlich um Verzeihung. Selbst wenn aber der Kläger den Muth besäße auf
seinen Beschwerden zu beharren, so sind doch Eide von Entlastungszeugen sehr
leicht beizubringen. Der obige Fall aus Sumatra - und zwischen Javanen und Malayen
treten hier keine Unterschiede ein - beweist uns, wie ein Strafurtheil in Rechtsform
erlassen und in Rechtsform wieder umgestoßen werden kann. Wie die Bedrückungen
aber ausgeübt werden, darüber gibt Havelaar, um nicht zu weitschweifig zu werden,
uns Aufschluß in einer eingeflochtenen Erzählung.
Der Held führt den Namen Saïdschah. Er war noch ein Knabe als seinem Vater
von dem Districtshäuptling von Parang Kudschang der einzige Büffel den er besaß
ohne weiteres weggenommen wurde.* Gegen diesen Gewaltstreich gab es kein
Gegenmittel, und als die Zeit herankam wo gepflügt werden sollte, mußte sich der
beraubte Sundanese** entschließen ein altes Erbstück seiner Vorfahren, ein Kris
(Dolch), mit silberbeschlagener Scheide zu verkaufen. Für die erlös-

*

**

Wenn auch die Ausschmückung der Erzählung von Verfasser als dichterische Beigabe erklärt
wurde, so hat er doch amtliche Actenstücke bereits 1860 veröffentlicht, welche die Wahrheit
der thatsächlichen Vorgänge über jeden Zweifel sicher stellen.
Max Havelaar bemerkt daß wenn er, wie die europäischen Schriftsteller, die Bewohner Java's
Javanen nenne, auf Java selbst eine solche Benennung nur Kopfschütteln erregen werde.
Nur die Bewohner Ostjava's werden dort als Javanen bezeichnet, die Bewohner der westlichen
Residentschaften dagegen als Sundanesen, und wirklich sey in Bezug auf Sitten und
Mundarten zwischen Sundanesen und Javanen der Unterschied so groß wie zwischen
Holländern und Engländern.
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ten 24 Gulden brachte er einen neuen Büffel heim. Die Büffel Java's sind kluge
anhängliche Thiere und besonders den Kindern gewogen. Der neue Büffel wurde
sogar zur Schutzgottheit der armen Leute, denn eines Tages, als der kleine Saïdscha
auf den Reisfeldern sich befand, zeigte sich unvermerkt ein Tiger. Alle flüchteten,
nur Saïdscha der gefallen war, wäre eine Beute des Raubthieres geworden, wenn
nicht der Büffel vor den Knaben getreten wäre und dem anspringenden Tiger seine
Hörner geboten hätte. Der Tiger holte sich tiefe Stoßwunden und zog heulend ab,
während dem Büffel von den Tatzenschlägen seines Gegners nur das Fleisch verletzt
worden war. Aber auch dieser Büffel sollte den Leuten nicht bleiben, sondern der
Ortshäuptling ließ ihn ergreifen und verkaufte ihn als Schlachtvieh in die nächste
Stadt. Ohne Büffel, ohne weiteres Erbstück, konnte der Sundanese sein Feld nicht
bestellen und seine Steuern nicht zahlen. Er entlief also, wurde aber, da er keinen
Wanderpaß besaß, in Buitenzorg aufgegriffen und nach der Heimath geschoben, wo
er wegen Entlaufens Prügelstrafen erhielt und eingesperrt wurde. Ein baldiger Tod
beendigte glücklicherweise seine Dulderlaufbahn. Saïdscha war jetzt so weit
herangewachsen daß er beschloß nach Batavia zu wandern und sich dort als Dienstbote
zu verdingen. Obgleich erst ein Jüngling, war er doch nach Landesbrauch schon
längst mit Aninda, der Nachbarstochter, verlobt. Unter einem Ketapanbaum vor dem
Dorf trennten sich die Kinder. Beim feierlichen Abschied gelobten sie sich daß
Saïdscha nach dreimal zwölf Monden zurückkehren wolle, daß er sich Geld genug
ersparen werde um einen neuen Büffel zu kaufen, daß er dann das Erbe seines Vaters
antreten werde, denn ausnahmsweise wird in jenem Kreise ein Eigenthum an Grund
und Boden anerkannt. Bei jedem Neumond sollte Aninda in die Reistenne ihres
Hauses ein Kerbzeichen schneiden und beim 36sten Zeichen ihn wieder am Morgen
under dem Ketapanbaum erwarten, dann sey die Zeit gekommen wo beide ihre
Hochzeit feiern dürften.
Saïdscha wanderte nach Batavia und fand dort leicht eine Herrschaft, weil er
sundanesisch sprach und das Malayische noch nicht verstand, denn malayisch redende
Dienstboten gelten dort als bereits verdorben, während frisch zugewanderte sich
besser abrichten lassen und anfangs wenigstens redlich ihre Pflicht erfüllen. Saïdscha
diente auch zur Zufriedenheit, erhielt bald einen bessern Lohn als anfänglich und
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obendrein manche Geschenke. Nach drei Jahren forderte er seine Entlassung und ein
gutes Dienstzeugniß. Dieß konnte ihm nicht verweigert werden und der überglückliche
Bursche zog ab. In seinem Beutel klimperten nicht weniger als 30 Piaster (54 fl.),
genug um 3 Büffel zu kaufen, außerdem brachte er als Ersparnisse noch ein
silberbeschlagenes Kris und für Aninda eine silberne Kette mit goldenem Schloß
heim. Am Abend vor dem Neumond befand er sich unter den Ketapanbaum und
wartete ungeduldig daß es Morgen werden sollte.
Die Sonne zögerte dem Ungeduldigen gar zu lange, doch gieng sie auf wie immer,
nur erschien keine Aninda. Noch wartete und wartete Saïdscha, bis ihn endlich der
Gedanke aufjagte das Mädchen könne krank, könne todt seyn. Er floh spornstreichs
ins Dorf, konnte aber das Haus des väterlichen Nachbars nicht mehr finden. Die
Leute erkannten den Jüngling, der wie ein Halbrasender sich gebärdete und dem sie
eine traurige Botschaft mitzutheilen hatten. Es war eine alte monotone traurige
Geschichte. Auch Aninda's Vater hatte der Häuptling die Büffel ausgespannt, auch
er war in Steuerrückstand gerathen, auch er war schließlich mit Tochter und Söhnen
geflohen. Weiter hieß es, er habe sich nach Tschilangkahan gewendet, nämlich an
die Küste. Dort sey er zusammengestoßen mit andern Leidensgefährten welche der
Districtshäuptling von Parang Kudschang ihrer Ackerthiere beraubt und die sich
geflüchtet hatten um der Strafe für Steuerrückstände zu entgehen. Sie hatten sich des
Nachts eines Fischerbootes bemächtigt und waren zur See gen Westen gefahren,
immer das Land zur Rechten behaltend, bis sie die Javaspitze erreichten, von wo sie
sich zur Prinzeninsel (Sunda-Straße) und weiter nach den Lamponglandschaften
(Südspitze von Sumatra) gewendet hatten, wo damals ein Aufstand unter den
Eingebornen ausgebrochen war. Ihre Hütte war bereits in Trümmern gefallen, aber
die Reistenne hatte sich glücklicherweise ein Nachbar angeeignet, bei dem sie
Saïdscha besichtigen und auf der er 32 Kerbschnitte zählen konnte, so daß bis vor 4
Monaten Aninda ihre Zeitrechnung fortgesetzt hatte. Saïdscha eilte jetzt hinweg und
gieng nach dem Lampongkreise auf Sumatra, wo er sich unter die aufständischen
mischte, weniger um zu fechten als um Aninda zu suchen. Er fand sie auch wirklich,
aber zu spät, er fand sie in einem brennenden Dorfe zwischen den
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Leichen ihrer Brüder, selbst eine Leiche, nackt und furchtbar verstümmelt. Dort war
der Widerstand der Rebellen gebrochen worden und noch verfolgten die Truppen
die letzten Reste der Kämpfenden, so daß Saïdscha nicht lange zu suchen brauchte
um den Tod unter ihren Bajonetten zu finden. In Batavia herrschte bald darauf Jubel
über die Lorbeeren welche die Truppen wieder errungen hatten. Der Statthalter
schrieb einen Bericht, und der König, erleuchtet durch seine Staatsmänner, belohnte
wiederum allen Aufwand von Heldenmuth mit einer Menge Ritterkreuzen.
Saïdscha's Erlebnisse, ruft Havelaar aus, sind nur eine Erzählung. Man wird sagen:
woher weiß Havelaar daß Javanen oder Sundanesen so treu und zärtlich lieben wie
Aninda und Saïdscha? ‘Das weiß ich selbst nicht,’ gesteht Havelaar, ‘aber meine
Gegner können ebenfalls nicht beweisen daß sich die Dinge nicht so zutragen könnten
wie in dieser Erzählung. Gesetzt jedoch, die Eingebornen seyen nicht so sentimental
wie europäische Romanhelden, ist es darum gerechtfertigt daß ihre Häuptlinge wegen
Mangels an Sentimentalität ihnen den Büffel vom Pflug spannen sollen? Daß man
sie dann bestraft, wenn sie die Steuern nicht zahlen, daß man sie zum Aufstand der
Verzweifelnden treibt, ihre Dörfer dann anzündet und sie mit Bajonetten niederstößt?’
Daß diese Dinge aber nicht bloß möglich sind, sondern wirklich vorkommen, und
nicht bloß vorkommen, sondern zu den Alltäglichkeiten gehören, das erfuhr Havelaar
zur Genüge. In der Abendfinsterniß kamen die Verdrückten an das Amtsgebäude
geschlichen, zitternd und zagend brachten sie ihre Klagen vor, die immer das alte
Lied wiederholten, nämlich Beraubung durch die einheimischen Obrigkeiten, oder
wenigstens Nöthigung zu Feldarbeiten über das gesetzliche Maß. Solche Misbrauche
kamen allenthalben vor, aber nirgends ärger als im Kreise Lebak, und deßwegen
entwich wer von dort entweichen konnte, so daß die Bevölkerung jährlich dünner,
die Bedrückungen um so härter wurden. Die Residenten aber schrieben die Abnahme
der Kopfzahl, wie immer, den ‘Ungenauigkeiten des letzten Census’ zu.
Havelaar suchte anfangs durch Güte und Festigkeit zu vermitteln. Der Regent brauchte
Geld, seine Cassen waren leer. Auf eigene Verantwortung ließ ihm der Unterresident
aus den öffentlichen Cassen
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Gelder vorstrecken, und hoffte ihn dadurch von sich abhängig zu machen. Ueber alle
Bedrückungen die ihm angezeigt wurden, stellte er den Regenten zur Rede, der
natürlich seine Unschuld betheuerte. Untersuchungen führten freilich zu nichts, allein
wenigstens die Angeber blieben sicher vor Rachebehandlungen der Häuptlinge, die
Havelaar unerbittlich gestraft haben würde. Die Mißbräuche dauerten fort, der Regent
erwies sich als unverbesserlich, obendrein erwartete er den Besuch des Regenten
von Tichandschur aus den Preanger Gebieten, der noch vornehmer, noch reicher,
noch prachtliebender war als er selbst. Da hätte es nun verschwenderische Feste
gegeben, und das Geld dazu hätte nicht anders als durch neue Beraubungen der
Unterthanen herbeigeschafft werden können. Bei einem Einschreiten gegen den
Regenten durfte Havelaar nicht auf Unterstützung des Residenten von Bantam, seines
Vorgesetzten, zählen. Er war sogar von dorther kürzlich gereizt worden. Der
Schatzbeamte von Rankas Botong hatte nämlich dem Residenten zu einem
bevorstehenden Bau einen Kostenvoranschlag eingereicht. Dieser verlangte zu wissen
wie es käme daß der Arbeitslohn und das Baumaterial plötzlich gestiegen sehen,
während man vor zwei Jahren einen Gefängnißbau viel wohlfeiler ausgeführt habe.
Dieß war sehr einfach zugegangen. Die Baubeamten auf Java bauen sehr wohlfeil.
Ein Gebäude welches einem Privatmann Tausende kosten würde, liefern sie um
ebenso viel Hunderte, und werden solcher Kunststücke wegen belobt und befördert.
Ihr Kunststück besteht aber darin daß sie das Landvolk von den Häuptlingen zur
Arbeit pressen lassen, nicht bezahlen. Da nun kurz zuvor (1856) ein gesetzliches
Verbot gegen diesen Unfug erlassen worden war, so erklärten sich die höheren Sätze
in den späteren Kostenvoranschlägen.
Unter den geschilderten Umständen konnte eine Katastrophe nicht ausbleiben.
Havelaar hatte ja einen Eid schwören müssen die Unterthanen gegen Bedrückung
zu schützen und er hielt die Erfüllung seines Eides für eine heilige Pflicht. Er lag
also auf der Lauer dem Regenten gegenüber um ihn irgendwo zu packen, leider ließ
er sich vorzeitig zu einem verfehlten Sprunge fortreißen.
Als die Havelaars in das Amtsgebäude eingezogen waren, weilte dort noch die
Wittwe ihres Vorgängers Madame Slotering, eine ‘Eingeborne’, worunter jedoch
nach niederländischer Ausdrucksweise nicht etwa eine Sundanesin zu verstehen ist,
sondern eine Liplapin.
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Liplapen nennt man bekanntlich die Abkömmlinge von Europäern von mehr oder
weniger gemischtem Blut. Es besteht zwar gegen sie kein Kastenvorurtheil und keine
Rangordnung der Hautfarbe drückt sie herab, dennoch genießen sie kein Ansehen
und die Gesellschaft verhält sich sprüde gegen sie, aber nur weil man sie für nicht
gut erzogen hält. Die Wittwe hatte gebeten ob sie nicht noch einige Zeit in Rankas
Betong verweilen dürfte und gern war ihr ein angränzendes Gebäude überlassen
worden. Schon oft hatte man aber bemerkt daß so oft ein Sundanese vor den
Amtsgebäuden sich zeigte, Madame Slotering ihn ziemlich heftig fortzuschelten
pflegte. Man sah darin eine Sonderbarkeit, die jedoch auf die Dauer lästig zu werden
drohte, denn oft kamen ja Leute heimlich herbeigeschlichen die sich bei Havelaar
beschweren wollten und von der unglücklichen Dame vielleicht sich verscheuchen
ließen. Als sich daher abermals ein solcher Fall zugetragen hatte und Madame
Slotering wie gewöhnlich zum abendlichen Thee bei dem Unterresidenten erschien,
setzte sie dieser zur Rede über ihre absonderliche Gewohnheit. Die arme Frau brach
in Thränen aus und betheuerte sie fürchte immer von Seiten der Eingebornen einen
Anschlag auf das Leben, namentlich wenn sie diese in die Nähe der Küchen schleichen
sehe. Ihr Gemahl hatte wie Havelaar beständig bei dem Residenten auf Abstellung
der Mißbräuche gedrungen welche sich die Häuptlinge zu schulden kommen ließen
und war immer wieder zum Schweigen verwiesen worden. Im letzten November
hatte er dann offen erklärt, daß wenn bis zum Ende des Jahres keine Abhülfe erfolge,
er sich unmittelbar an den Generalstatthalter wenden werde. Wenige Tage nachher
unternahm er eine Beaufsichtigungsreise ins Gebirge und aß zu Mittag bei dem
Demang (Häuptling) von Parang Kudschang, dem Schwiegersohn des Regenten.
Gesund hatte er das Haus verlassen, schwer erkrankt wurde er, dem nie zuvor etwas
gefehlt hatte, heimgebracht. Er schrie vor Schmerz, rief immer Feuer! Feuer! und
deutete auf die Magengegend. In wenig Stunden verschied er bevor der Arzt erschien,
dessen Ausspruch dahin lautete daß ein Absceß in der Leber den Tod herbeigezogen
habe. Dieß war der Grund weßhalb Madame Slotering in beständiger Angst nicht
für sich, sondern für die Familie Havelaar schwebte, da sie recht gut wußte daß der
neue Unterresident wie ihr unglücklicher Gemahl auf Abstellung der Mißbräuche
dringe. Havelaar ließ jetzt den Schatzbeamten Ver-
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brugge kommen und befragte ihn über die Umstände beim Tode seines Vorgängers.
Verbrugge war ein redlicher Mann aber ein schüchterner Beamter. Er erklärte über
die Vergiftung etwas sicheres nicht zu wissen, doch war er genöthigt schriftlich zu
bezeugen ‘das er glaube Hr. Slotering wäre früher oder später vergiftet worden, wenn
er nach wie vor gegen die Mißbräuche aufgetreten sey, daß er selbst nicht wage das
Vorhandenseyn dieser Mißbräuche zu bestätigen aus Furcht vergiftet zu werden und
aus Anhänglichkeit an seine Schwestern, die einzig von seiner Unterstützung in
Batavia lebten.’ Havelaar's Entschluß stand jetzt fest und er unterrichtete seine
Gemahlin, er werde alles aufs Spiel setzen und noch heute den Regenten anklagen.
Thränen und Bitten waren vergebens. Er schrieb vielmehr amtlich dem Residenten
daß er den Regenten und seinen Schwiegersohn, den Demang von Parang Kudschang,
anklage das Volk über die gesetzlichen Lage durch Frohnden zu bedrücken. Er
beantrage deßhalb den Regenten plötzlich nach Serang zu entfernen und gleichzeitig
seinen Schwiegersohn festzusetzen, dann aber die Untersuchung einzuleiten, denn
ließe man beide in ihren Bezirken, so würden die Zeugen bestochen und die Ankläger
eingeschüchtert werden. Was Havelaar vorausgesehen hatte, trat ein; nicht eine
amtliche Antwort, sondern ein Privat-schreiben lief ein, worin sich der Resident
beklagte daß Havelaar ihm nicht mündlich sein Vorhaben mitgetheilt habe, und daß
er selbst kommen werde um die ‘Schwierigkeiten auszugleichen’.
Der Resident kam wirklich und begab sich eine Stunde nach der Ankunft zum
Regenten, den er befragte: ‘ob er sich irgendwie über Havelaar zu beschweren habe
und ob er Geld brauche.’ Der Regent schwor daß er nichts gegen Havelaar
vorzubringen habe, nahm aber, da er wie immer dringend Geld bedurfte, von Hrn.
Slymering eine Handvoll Banknoten. Der Regent ahnte so wenig von dem was
vorging, daß er Hrn. Verbrugge voller Verwunderung erzählte was ihm widerfahren
sey. Dieser theilte alles dem Officier mit welcher die Garnison in Rantas Betong
befehligte, und dieser Ehrenmann drang in den Schatzbeamten von dem zweideutigen
Benehmen des Residenten Havelaar in Kenntniß zu setzen. Dieser ließ sich wiederum
alles schriftlich bestätigen, hielt aber mit der Veröffentlichung dieser gefährlichen
Urkunde zurück bis der Resident Slymering aus Ban-
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tam versetzt worden war und den armen Verbrugge nicht mehr beschädigen konnte.
Der Resident hatte sich vergeblich bemüht Havelaar zur Zurücknahme der amtlichen
Anklage zu bewegen. Als dieß unmöglich war, forderte er ihn auf Zeugen für seine
Beschuldigungen vorzuführen. Havelaar wiederum bestand darauf daß zuvor der
Regent entfernt werden müßte, weil die Sundanesen nur heimlich sich zu beschweren
wagen, öffentlich aber stets sich einschüchtern lassen. Unter diesen Umständen blieb
dem Residenten nichts übrig als die Sache dem Generalstatthalter amtlich zu
übergeben. Mit dieser Erklärung hatte man sich getrennt.
Havelaar zählte auf den damaligen Generalstatthalter. Männer die sonst zu diesen
hohen Posten berufen werden, erleiden ein eigenes Spiel des Schicksals. Der König
unterzeichnet ihre Ernennung und ein schlichter Bürger wird mit einem Federzuge
zum unbeschränkten Gebieter von 30 Millionen Unterthanen. Die erste Wirkung
dieses Zauberschlages ist ein Schwindel des Berührten. Er glaubt daß mit dem
ungewöhnlichen Amte ein ungewöhnlicher Verstand ihm mitgetheilt worden sey.
Der Weihrauch, der ihm gestreut wird, betäubt ihn, ungemessenes Selbstvertrauen
stellt sich ein zugleich mit Geringschätzung aller derer die vor ihm in Indien gedient
haben. Im zweiten Abschnitt seiner Laufbahn ändert sich wieder alles, es beherrscht
den Statthalter Furcht, Kleinmuth, Schlafsucht, unbegränztes Vertrauen in den
indischen Rath, Heimweh und krankhafte Sehnsucht nach einem Landsitze in Holland.
Der Uebergangszustand von dem ersten zum zweiten Abschnitt heißt: Dysenterie.
Der damalige Statthalter Hr. Duymaer van Twist befand sich bereits im zweiten
Stadium, ja seine Heimkehr stand bevor, und da von seinem Nachfolger nichts zu
hoffen war, so mußte rasch gehandelt werden. Havelaar wollte bemerkt haben daß
bei Hrn. van Twist der Schwindel der ersten Periode nicht sehr heftig aufgetreten
war, er setzte also voraus daß auch die Abspannung minder stark eingestellt haben
werde. Dürfen wir selbst eine Vermuthung äußern, so mochte sich Havelaar im stillen
vielleicht geschmeichelt haben daß man gerade ihn den schneidigen und unbeugsamen
Beamten nach Rankas Betong gesendet habe um dem offenkundigen Unfug dort ein
Ziel zu setzen. ‘Begänne nur einmal die Untersuchung, meinte der Officier der
Garnison von Rankas Betong, so würde in der Resident-
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schaft Bantam mancher Unfug ans Licht gezogen werden, und man werde dem Hrn.
Slymering zur Rechenschaft ziehen, weßhalb er jahrelang ruhig zugeschaut habe.’
Eben deßhalb aber war zu fürchten daß er alles zu hintertreiben suchen werde. Nach
einem Monat kam die Antwort des Generalstatthalters aus Batavia.
Se. Excellenz war tief entrüstet über das unbotmäßige Vertragen Havelaars gegen
seinen Vorgesetzten den Residenten in Bantam. Er habe ohne Beweise ein
erniedrigendes Verfahren beantragt gegen den Regenten von Lebak, einen Mann von
60 Jahren, einen eifrigen Diener, verschwägert mit andern einflußreichen Großen,
über den bisher nur günstige Zeugnisse eingelaufen seyen. Er werde deßhalb seines
Postens in Lebak enthoben, und bis auf weiteres als Unterresident nach Ngawie
versetzt, wo es von seinem ferneren Bertragen abhängen werde ob er überhaupt noch
im Staatsdienst bleiben könne. Mit derselben Post kam die Nachricht daß der
Unterresident von Ngawie bereits an eine erledigte Unterresidentschaft versetzt
worden sey. Dorthin hätte man also auch Havelaar schicken können, daß man ihn
nach Ngawie verwies geschah daher in schlimmer Absicht, denn der Regent von
Ngawie war ein Verwandter des Regenten von Lebak und dort hätte sich die nämliche
Verwicklung mit dem nämlichen Ausgang wiederholen müssen. Havelaar zog es
daher vor seine Entlassung zo fordern mit dem Bemerken daß die angegebenen
Gründe seiner Versetzung auf ‘falschen und erlogenen Thatsachen’ beruhten. Mit
dieser Entlassung geriethen er und seine Familie aus guten Verhältnissen in bittere
Noth.
Das Buch ist etwas tumultuarisch, aber mit Flammen geschrieben, und gewiß eine
höchst bedenksame geistige Schöpfung. Um einen Begriff zu geben wie unser Löwe
das Brüllen versteht, lassen wir die Schlußworte folgen. Havelaar droht darin sich
um einen Sitz in der Kammer zu bewerben, um von dort aus zu verkünden daß die
Javanen mißhandelt werden. ‘Und wenn dieser Platz mir versagt werden, wenn ich
kein Gehör finden sollte, dann werde ich mein Buch in die wenigen Sprachen
übersetzen deren ich mächtig bin oder mächtig zu werden hoffe um Europa meine
Klagen vorzulegen die ich vergeblich in Holland vorgebracht habe. Und in jeder
Hauptstadt wird es dann heißen: ‘Eine Räuberbande haust zwischen Deutsch-
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land und der Schelde!’ Und wenn auch dieß nichts nützen sollte, dann werde ich
mein Buch übersetzen ins Malayische, Javanesische, Sundanesische, Alfuresische,
Buginesische und in das Batta (!). Ich werde damit die Klewang, die Seimitare, die
Säbel schärfen und mit Kriegsklängen die Gemüther jener Dulder erfüllen, denen
ich zu helfen versprochen habe. Ich, Multatuli, werde dieß thun. Sicherlich! Befreiung
und Hülfe, wo möglich auf gesetzlichem Wege, auf gesetzlichem Wege mit Gewalt,
wenn nöthig. Und dieß dürfte den Kaffeeversteigerungen der holländischen
Handelsgesellschaft höchst verderblich werden. Denn ich bin kein fliegenrettender
Poet, kein sanfter Träumer, wie der niedergetretene Havelaar, der seine Pflicht erfüllte
mit Löwenmuth und Entbehrungen trug mit der Geduld eines Murmeltieres im Winter.
Dieses Buch ist nur die Einleitung. Ich werde die Waffen schärfen und wuchtiger
führen, je nach Nothwendigkeit. Gebe der Himmel daß es nicht nothwendig sey. Es
wird auch nicht nothwendig seyn. Nein! Denn Dir widme ich mein Buch, Dir, Wilhelm
dem dritten, König, Großherzog, Fürst - mehr als Fürst, Großherzog und König, dem
Kaiser des prächtigen Reiches Insulind, welches sich um den Erdgleicher schlingt
wie eine Guirlande von Smaragden. Ich frage Dich ob es Dein kaiserliche Wille sey
daß ein Havelaar bespritzt werde mit dem Schmutz der Slymeringe und Drystubble
und ob mehr als 30 Millionen Deiner weit entfernten Unterthanen mißhandelt und
in Deinem Namen bedrückt werden sollen!’
*
In der Hauptsache glauben wir hat der Verfasser unbedingt recht. Was er beklagt,
hat vor ihm schon Hoëvell in den indischen Skizzen geschildert. Doch sind die
Holländer heutigen Tages keine Raubthiere. Vieles ist schon besser geworden. Haben
sie doch die Sklaverei aufgehoben, haben sie doch menschenfreundliche Gesetze
vorgeschrieben und ihren indischen Beamten den Eid auferlegt die Eingebornen zu
schützen. Zunächst sollte das sogenannte Cultursystem aufgehoben werden, welches
zwar fiscalisch glänzend dasteht, aber den Druck der Landbevölkerung gegen früher
unendlich verschärft hat. Die Engländer kämpfen in Indien mit ähnlichen
Schwierigkeiten. Wo Asiaten durch Asiaten regiert werden müssen, kann es nirgends
an Willkür und Bedrückung fehlen, und einem Volke welches
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beständig lügt und dessen gerichtliche Eide käuflich sind, läßt sich schwer helfen.
Nur muß man den Briten nachrühmen daß sie alle wie Havelaar denken und daß in
Indien die öffentliche Meinung stark genug ist um zur Abstellung von Mißbräuchen
zu drängen. Was aber des Verfassers Beamtenlaufbahn betrifft, so erwirbt er sich
zwar unsere unbedingte Hochachtung daß er auf einen Dienst verzichtete der mit
Eid und Gewissen sich nicht vereinigen ließ, wenn er aber sein Buch in alle
europäischen Sprachen übersetzt, so möchte in allen europäischen Hauptstädten das
Urtheil gefällt werden daß der Generalstatthalter van Twist seinerzeit nicht anders
handeln konnte als ihn seines Postens entheben. Niemals wird eine gerechte Sache
schlechte Mittel heiligen. Havelaar wollte aber den Regenten entfernt wissen um
hinter seinem Rücken eine Untersuchung einzuleiten. Er wollte also genau dasselbe
ihm zufügen was General van Damme gethan hatte als er ihn von Natal entfernte, in
Padang festhielt und ihn dort zur Verantwortung über seine Amtsführung zog. Wenn
es kein anderes Mittel gab als den Angeklagten seiner Vertheidigungsmittel berauben
um ihn zu überführen, so mußte man auf seine Verfolgung verzichten. Wollte Havelaar
den bedrückten Unterthanen helfen, so mußte er die Tiger nach Tigerart, die schlauen
Asiaten mit asiatischer Schlauheit bekämpfen, mußte sie in trügerische Sicherheit
wiegen, mußte lauern bis er sie auf frischer That erfassen konnte unter so
unzweideutigen Umständen daß der Vorfall sich nicht mehr bemänteln ließ. Durch
solche Wachsamkeit hätte er den Schutzeid volkommen erfüllt und eine edle Absicht
schließlich doch erreicht. Eine Untersuchung hinter dem Rücken des Unschuldigten
in einem Lande wo Gerichtsaussagen käuflich sind, wo sie dem Mächtigen stets zu
Gebote stehen, wäre eine Justizkomödie gewesen, genau so wie uns das
Rechtfertigungsverfahren des Generals van Damme zu Gunsten des Si Pamagan
dargestellt worden ist. So ergibt sich denn aus dem Buch daß Havelaar ein treffliches
Herz und einen scharfen Verstand besaß, aber zu den Enthusiasten gehörte welche
durch ihre Uebereilungen die beste Sache verderben. Wahrscheinlich sind dieß auch
die Gedanken des ‘Kaisers von Insulind’ gewesen wenn er das Buch sich angesehen
haben sollte.
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[23 oktober 1868
Multatuli bij Van Vlotens lezing in Delft]
23 oktober 1868
Multatuli woont op uitnodiging van het bestuur van Vrije Studie te Delft de lezing
van Dr. J. van Vloten bij. Zie ook 24 november 1868.

[24 oktober 1868
Van den Rijn (LXXI)]
24 oktober 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
252. (M.M.)
de Beobachter: de uitvoerige beschouwing, kennelijk afkomstig van Multatuli zelf,
stemt opmerkelijk overeen met zijn politieke plannen in de eerste maanden van 1868.
Sadowa: de slag bij Sadowa, 3 juli 1866, wordt meestal slag bij Königgratz
genoemd.
uitgaven zijn gedaan zonder bewilliging: toespeling op de gelden door minister
Hasselman onwettig gevoteerd voor de overtocht van Busken Huet en zijn gezin. Zie
16 oktober.

Van den Rijn, 22 October.
Het dezer dagen door de Kölnische-Zeitung geleverde artikel over het voorgewende
verbond tusschen Frankrijk, Belgie en Nederland levert aan de Beobachter stof op
voor eene uitvoerige beschouwing. De Kölnische-Zeitung had zulk een verbond eene
uittarting van Duitschland, van geheel Europa genoemd, en naar aanleiding van die
verklaring zegt de Beobachter: ‘In dat geval bevinden wij ons in de treurige
noodzakelijkheid, onze Keulsche zuster aanteklagen van verregaand gebrek aan
vaderlandsliefde, van onduitschheid, ja zelfs van hoogverraad. Want zie, volgens
haar, zouden Belgie en Nederland het in de hand hebben, door een verdrag met
Frankrijk geheel Europa op de been te brengen ten behoeve van Duitschland, en het
Keulsche blad beijvert zich, dat verdrag in de geboorte, neen, vóór de geboorte te
doen stikken. Indien zij geloof sloeg aan hare eigene redeneringen, zou haar pligt
medebrengen, eene keizerlijk-fransche agitatie aan beide zijden van den Moerdijk
in het leven te roepen. Haar vóórkomen van de mogelijkheid om Duitschland (in den
mond der Kölnische beduidt dit woord: Pruissen) tot den oogappel van ons werelddeel
te maken (voor zoo ver het dit, na Sadowa en Sleeswijk-Holstein, niet reeds is,
hetgeen wij niet wagen te beslissen), geven wij bij dezen over aan de afkeuring en
verontwaardiging van ieder, die in staat is, de doodelijke werking van een goed
afgevuurd
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hoofdartikel te beseffen en... te overleven. Eén persoon, dit erkennen wij, heeft reden
van dankbaarheid. Het is de al te naïve Keizer der Franschen. In jeugdige
onbezonnenheid stond hij op het punt van eene dwaasheid te begaan (die niet gelukken
kon, gelijk de “onwetendste Belg en de meest bekrompen Hollander” op de vingers
wist naterekenen), en daar komt uit het vijandelijke kamp eene waarschuwende stem,
die hem toeroept, bij tijds het heillooze pad te verlaten, op welks einde hij Russen,
Polen, Czechen, Turken, Italianen en wat niet al aan de zijde der zoo gehate Pruissen
zou geschaard zien. De keizerlijke kas moet al zeer schraal voorzien zijn, en er moet
een volslagen gebrek aan ridderorden bestaan, indien zulk eene dienst niet keizerlijk
beloond wordt. Toch nemen wij de vrijheid, iets aftedingen op de juistheid der
redeneringen van de Keulsche courant, die (vrij zonderling uit een logisch oogpunt)
zoo precies weet te voorspellen welke de gevolgen zouden zijn van iets, hetwelk
(volgens haar) niet geschieden kan. Wij, voor ons, hebben onzen tijd te lief, en wij
stellen te veel prijs op de ruimte in onze kolommen, om zoo uitvoerig te waarschuwen
tegen de noodlottige gevolgen eener onmogelijkheid. Doch, - en hier vooral hinkt
de redenering der Kölnische-Zeitung, - de verbonden, die zij als zoo verderfelijk voor
den vijand afschetst, zijn niet onmogelijk. Wij beweren niet, ingedrongen te zijn in
de geheimen der diplomatie, en vinden het koddig, dat zoo velen den schijn aannemen,
alsof zij wel inzage hadden in onderhandelingen, welker kenmerkende eigenschap
juist hierin bestaat, dat men haar, tot op het oogenblik der rijpheid, aan de publieke
kennisneming onttrekt. Indien tusschen Frankrijk, Belgie en Holland verhoudingen
zijn aangeknoopt, die eene vijandelijke strekking tegen Duitschland hebben, zouden
de préliminarien daarvan waarschijnlijk niet besproken worden in de dagbladen, en
het komt ons voor, dat de Kölnische, die zoo minachtend neêrziet op den armen
zeeslang, waarmede sommige bladen periodiek een gedeelte hunner ruimte meenen
te moeten vullen, aan zulke zeeslangen groote verpligting heeft. Wij zien niet in, dat
de fransche couranten, die een verbond met Belgie en Holland mogelijk achten,
grooter misbruik van het geduld harer lezers maken, dan de Kölnische, die, al
betoogende, dat de zaak onmogelijk is, toch zich verdiept in voorspellingen eener
toekomst, die nooit komen zal. Deze schijnbare tegenstrijdigheid ligt hierin, dat zij,
met de Grondwet der besproken Staten in de hand, zoo
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goed als wij “op hare vingers” kan narekenen, dat een verbond tusschen Frankrijk,
Nederland en Belgie wel kan gesloten worden. In die Constitutien toch staat duidelijk,
dat de Souverein het regt heeft, “oorlog te verklaren, vrede en verbonden te sluiten.”
De bedenking, dat de geldmiddelen door de Volksvertegenwoordiging moeten worden
gevoteerd, doet niets ter zake. In de eerste plaats sleept het aangaan van een verbond
niet noodzakelijk uitgaven na zich. Men kan zich het geval denken, dat eene der
partijen de eventuële uitgaven op zich neemt, en noch de belgische, noch de
nederlandsche Kamers zullen ooit te stemmen hebben over kosten, die de fransche
schatkist zich zal willen getroosten. Vervolgens zijn er uitgaven, die elke Kamer
altijd toestaat, en wel in het geval, dat de gevorderde sommen moeten betaald worden
als gevolg van het fait accompli, de noodzakelijkheid. Hadden (om slechts één
voorbeeld te noemen) de hessische Kamers de magt om de door Pruissen opgedrongen
tractements-vermeerdering van het leger tegentegaan, nadat die maatregel een
natuurlijk gevolg was geworden van het door dien Staat verkregen overwigt? En
meer nog. Wij behoeven niet ver terugtegaan in de geschiedenis, om voorbeelden
aantehalen, hoe er (in Staten, even constitutioneel als Belgie en Nederland) uitgaven
zijn gedaan zonder bewilliging van de Vertegenwoordigers des volks. En indien wij
dit hebben zien geschieden zonder pressie van buiten; indien wij bij ondervinding
weten, dat zoodanige onwettigheid soms is doorgedreven tegen den zin van magtige
naburen, - zou het dan te verwonderen zijn, indien zich zoo iets herhaalde in kleine
Staten, die uit den aard der zaak afhangen van den wil hunner magtige bondgenooten?
Er kan een tijd komen, dat de Regeringen van Nederland en van Belgie meer gehoor
zullen moeten geven aan den wil van Frankrijk, dan aan de stemmen der
Vertegenwoordigers, en zelfs aan de wenschen des volks. Nood heeft ten allen tijde
wetten gebroken, en de ware politiek aan pruissische zijde zou geweest zijn, zulken
nood niet tot bondgenoot onzer tegenstanders te maken. Nog eens: wij zijn niet
ingewijd in de geheimen der Kabinetten (die geene geheimen wezen zouden, indien
dit anders was), doch de geschiedenis der laatste jaren raadplegende, achten wij het
onpraktisch, een gevaar te willen bezweren, door het, tegen beter weten aan, te
ontkennen. Wat te Berlijn gedaan is, kan ook te Parijs geschieden, en wat men zich
in Hessen en Saksen heeft moeten laten welgevallen, zal ook, met of

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

190
tegen dank, door Holland en Belgie moeten worden ondergaan. Boven de Grondwetten
dier landen, - boven den wil der volkeren, en vooral boven de redeneringen der
Kölnische-Zeitung staat, zoo lang deze aarde draait, force majeure.’

[26 oktober 1868
Verslag lezing Van Vloten in N.R.C.]
26 oktober 1868
Verslag in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van de lezing door Van Vloten.
(K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Kinker: bedoeld is Gottfried Kinkel; zie bij 27 oktober.
zij sprongen zoo moedig: aanhaling uit Piet Paaltjens' gedicht Drie Studentjes.
Delft, 24 October. Gisteren avond hield dr. van Vloten in het studentengezelschap
Vrije Studie eene hoogst interessante voordragt over vrije studie. De buitengewone
opkomst zoowel van leden als geïntroduceerden, bewees het groote belang, dat men
in eene lezing van dien geleerde stelde. Spreker begon zijne voordragt met eene
inleiding, waarin hij betoogde, dat elk dier vrij is, maar dat wij Nederlanders, die
onze vrijheid met stroomen bloeds gekocht hebben, eigenlijk de ware vrijheid misten,
want hier geldt maar al te zeer: ‘verkondt wat gij gelooft en denkt, mits uwe
gezindheid niemand krenkt.’ Doch hij twijfelt niet voor goed aan de zaak de vrijheid,
maar werpt zijne hoopvolle blikken op de studeerende jeugd. Deze toch is nog niet
bedorven; zij is geen slaafsche volgeling van de conventionneele maatschappij, en
zal door eene duurzame vrije studie aan Nederland zijne oude veerkracht kunnen
hergeven. Ernst en onafhankelijkheid, ging spreker voort, zijn de hoofdeigenschappen
van vrije studie. Vrije studie houdt haar eenig doel, de waarheid te vinden, steeds
voor oogen. Het leven van hem, die eene vrije studie gevolgd heeft, zal ook na zijn
dood voortduren. De arbeid van den man van onvrije studie gaat met hem verloren.
Zijn onwaar en bedriegelijk schijnleven steekt treurig bij den nazaat af. Als voorbeeld
maakte hij eene vergelijking tusschen Leibnitz en Spinoza, de eerste, die eer en
aanzien der wereld boven de dienst der waarheid stelde; de tweede, die geen wuften
roem, maar alleen de naakte waarheid najoeg. De herinnering aan Leibnitz zal verloren
gaan; Spinoza, de apostel van vrije studie, zal in de nagedachtenis blijven leven.
Hierna somde hij de meest beroemde mannen van vrije studie op. Hij stond
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stil bij Socrates, Jezus, Paulus en Luther, allen mannen van vrije studie, en ten laatste
bij onzen eenvoudigen landgenoot Kamphuyzen, de man, die, hoewel door zijne
tegenstanders van gebrek aan moed beschuldigd, den moed had de pestzieken in
Norden op te zoeken en te verzorgen. Hij betreurde bij het einde zijner belangrijke
lezing, dat er zoo velen zich het zoeken der waarheid door vrije studie ten doel stelden,
doch zoodra zij in botsing met de maatschappelijke instellingen kwamen, stil afdropen,
als hadden zij niets goeds beoogd. Hier geldt maar al te dikwijls: ‘zij sprongen zoo
moedig de wereld in, en de wereld trapte ze dood.’
Na de pauze vergastte dr. van Vloten zijn gehoor op het voordragen van een gedicht
van Kinker ‘de geboorte van Pallas.’

[27 oktober 1868
Verslag lezing Van Vloten in Delftsche Crt.]
27 oktober 1868
Verslag in de Delftsche Courant van de lezing door Van Vloten.
(Gemeente-archief Delft; fotokopie M.M.)
Kinkel: de duitse theoloog en historicus Gottfried Kinkel (1815-1882) werd in
1845 hoogleraar Kunstgeschiedenis in Bonn, nam 1848 deel aan de revolutie, werd
1849 tot levenslange vestingstraf veroordeeld, vluchtte 1850 naar Engeland, en werd
1866 hoogleraar in Zürich. Hij maakte naam als dichter o.a. met zijn bundel Gedichte
(1843), en met een tweede bundel (1868).
Jl. Vrijdagavond hield Dr. J. van Vloten, in de studenten-vereeniging ‘Vrije Studie’,
op stads doele alhier, eene voordragt over Vrije Studie. De redenaar ving aan met
eene definitie te geven van het woord vrij, om vervolgens eene philippica te houden
tegen ‘de verslapte negentiende-eeuwers’, die zo ongunstig afsteken bij de krachtige
vrijheids- en geloofshelden der 16e eeuw, mannen die pal stonden voor vrijheid en
waarheid. Het verfrischte zijnen geest wanneer hij de blikken wendde naar Haarlem
en zijne omstreken, waar in 1565 de eerste Hagepreek werd gehouden en het huis te
Cleve, de ruine van het kasteel van Brederode en nog zooveel meer, hem aan die
krachtige figuren uit een lang verleden herinnerden. Maar het deed Spr. ook goed
zich te Delft, te midden der studerende jongelingschap te bevinden, omdat hij daar
een streven naar vrije wetenschap en waarheid vond. Spr. vergeleek de vrije studie
met die welke alleen uit nooddwang wordt ondernomen, en toonde aan tot hoeveel
grootere resultaten de eerste leiden moet. Vrije studie wordt beoefend door
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hem die de wetenschap om haar zelve bemint, maar hij die haar geene liefde toedraagt
laat zich niet verder met haar in als ter bereiking van zijn doel volstrekt noodig is.
Hij bragt onderscheidene historische personen in herinnering die door vrije studie
groot waren geworden en die, met versmading van eer en aanzien, de waarheid, die
zij als een de vrucht van hun onderzoek hadden gevonden, trots alle gevaren, in het
helderst daglicht durfden stellen. Zij waren waarlijk groot en verdienden bewondering.
Ook over de verdiensten van onze landgenoot, den eenvoudigen Ds. Kamphuisen,
wijdde Spr. uit, als een man, nederig van gemoed, maar die steeds in de bres sprong
voor al wat goed en waar was. Een man aan wien men moed durfde ontzeggen en
die toch den moed bezat, die alle anderen misten, om, namelijk, tijdens het heerschen
der pest te Norden, de zieken bij te staan en de dooden te begraven. Spr. trok
vervolgens een parallel tusschen twee mannen van groote bekwaamheid, beiden uit
de 17e eeuw, Leibnitz en Spinosa, waarbij hij aantoonde in welk een gunstig licht
de laatste zich voordeed tegenover den eersten, die zijne wetenschap alleen aan zijne
eerzuchtige oogmerken dienstbaar maakte en op kwakzalverachtige wijze zijne
diensten aan den hertog van Saxen aanbood, terwijl de laatste, de wetenschap alleen
om haar zelve beminnende, zelfs een hoogleeraarschap te Heidelberg, dat hem werd
aangeboden, van de hand wees, uit vrees zijne studie daardoor te veel aan banden te
zullen leggen. Ten slotte gaf Spr. zijne verwachting te kennen dat de leden van ‘Vrije
Studie’, wanneer zij zich eenmaal in de maatschappij zullen bewegen, evenzeer naar
vrije wetenschap zullen blijven streven, als dit thans door hen gedaan wordt, zonder
zich, om welke redenen ook, daarvan te laten afleiden.
Na eenige oogenblikken pauze betrad Dr. van Vloten op nieuw het spreekgestoelte
en droeg een gedicht voor, de geboorte van Pallas, van Gotfried Kinkel. Zoowel bij
zijne redevoering als na het voordragen van het dichtstuk vielen den begaafden
spreker luide bijvalsbetuigingen ten deel van het talrijke opgekomen gezelschap.
Vóor dat de vergadering scheidde werd, door den waarnemende voorzitter, den heer
P.D. Vreede, aan den heer van Vloten dank gezegd voor de vele blijken van
belangstelling en sympathie, ook dezen avond weder, aan de vereeniging bewezen,
eene vereeniging die juist haar ontstaan te danken had aan een protest tegen den
dwang die men der studie in der tijd had willen aandoen. Hij eindigde zijn toespraak
met den heer
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van Vloten als een blijk van hulde en erkentelijkheid het eerelidmaatschap van ‘Vrije
Studie’ aan te bieden.

[29 oktober 1868
Van den Rijn (LXXII)]
29 oktober 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
256. (M.M.)
Gessler: de misschien meer legendarische dan historische habsburgse landvoogd
in het zwitserse kanton Uri, tegen wie Wilhelm Tell in het begin van de 14de eeuw
in verzet zou zijn gekomen.

Van den Rijn, 27 October.
Een Berlijnsch correspondent der Kölnische-Zeitung meldt, dat de tekst van de
herziene acte van navigatie op den Rijn, welke den 17den dezer maand door de
gevolmagtigden van Pruissen, Baden, Beijeren, Frankrijk, Hessen en Nederland
onderteekend is, thans openbaar is gemaakt. Volgens dien berigtgever, is het beginsel
van vrijheid der scheepvaart op den Rijn, voor zoo ver den handel betreft, nadrukkelijk
gehandhaafd, en zijn de Lek en de Waal als tot den Rijn behoorende aangemerkt.
Het verdrag, hetwelk den 1sten Julij 1869 in werkking zal treden, telt 48 artikelen;
daaraan is toegevoegd een protocol, inhoudende bepalingen en ophelderingen van
verschillenden aard en aanwijzing van eenige plaatsen, die als vrijhavens beschouwd
zullen worden; voor Nederland: Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht. Voorts is men
overeengekomen omtrent verordeningen betreffende de politie, de regeling der
houtvlotten en het vervoer van ontvlambare en giftige stoffen. - Het vermaarde art.
2 der acte van navigatie, hetwelk tot uitvoerige discussien aanleiding heeft gegeven,
luidt thans, zegt de berigtgever der Keulsche courant, als volgt: ‘De tot de
Rijnscheepvaart behoorende schepen en de den Rijn afkomende houtvlotten mogen,
naar verkiezing, door elk vaarwater door het nederlandsche grondgebied van den
Rijn naar zee of naar Belgie en omgekeerd varen. Mogt door natuurlijke
omstandigheden of door kunstwerken een der waterwegen, die den Rijn over
Dordrecht, Rotterdam, Hellevoetsluis en Brielle met de open zee verbinden, later
voor de scheepvaart onbruikbaar worden, dan zal de, ter vervanging daarvan, voor
de nederlandsche scheepvaart aangewezen waterweg ook openstaan voor de
scheepvaart der overige oeverstaten. Als tot de Rijnscheepvaart behoorende wordt
aangemerkt elk
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schip, hetwelk regt heeft om de vlag van een der Rijnoever-staten te voeren en dit
regt staven kan door het overleggen van een door de bevoegde overheid opgemaakt
stuk.’
- In vele Rijnsche bladen wordt medegedeeld, dat het ministerie voornemens is,
de betaling te schorsen van de den gewezen Keurvorst van Hessen toegezegde gelden,
en wel naar aanleiding van de door dien gewezen Souverein in het leven geroepen
agitatie tegen Pruissen. De Kölnische-Zeitung voegt bij dat berigt de opmerking, dat
deze maatregel door alle welgezinden met vreugde zal worden begroet, ‘daar het
eindelijk tijd wordt, voor goed een einde te maken aan de onbeschaamdheid,
waarmede men Pruissens geld durft gebruiken om anti-pruissische bewegingen
gaande te houden.’
- Het koninklijk besluit omtrent het regtswezen in de Vorstendommen Waldeck
en Pyrmont is dezer dagen publiek geworden. Er zal een Kreisgericht te Arolsen, er zullen Amtsgerichte te Arolsen, Corbach, Niederwildungen en Pyrmont zijn. Deze
regtbanken staan onder het hof van appèl te Cassel, en (als hoogste instantie) onder
het opper-appèlhof te Berlijn. Tot het bekleeden der ambten van regter of advocaat
zullen de vereischten van kracht zijn, die in het Hessisiche gevorderd worden.
Bovendien bevat bedoeld besluit bepalingen aangaande de afdoening van thans
aanhangige regtszaken.
- Men schrijft uit Hannover: ‘Men is wel genoodzaakt, achtteslaan op eene
verhoogde werkzaamheid der organen, die, zoowel in het binnen- als in het buitenland,
zich het omverwerpen der thans bestaande orde van zaken ten doel stellen. Behalve
het nieuwe te Leipzig verschijnende blad Germania, onder de redactie van den heer
Stubenrauch, vernemen wij, dat thans in diezelfde stad eene in de fransche taal
geschreven courant wordt uitgegeven, als welker hoofdredacteur de italiaansche
taalmeester Pozzati genoemd wordt. Dat blad, Bulletin International genaamd,
overtreft al de bekende duitsche bladen in hevigheid tegen Pruissen, en tracht zijne
fransche lezers in den waan te brengen, dat geheel Duitschland met verlangen naar
eene interventie van Frankrijk uitziet. Herhaaldelijk wordt in bedoeld Bulletin de
naam genoemd van den heer Hessèle, leeraar aan de Polytechnische- en
Militaire-school te Leipzig, en in Welfische kringen wordt verzekerd, dat deze
geleerde niet vreemd aan de redactie zou zijn. Wij meenen te mogen betwijfelen, dat
de saksische Regering zulk herhaald en stelselmatig bestrijden van eene bevriende
mogend-
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heid door een beambte aan de koninklijke school te Leipzig dulden zou.’ De
Mainzer-Beobachter meent daarbij de opmerking te mogen voegen, dat de ‘aanbidders
van het succes’ wel een weinig ver gaan in de eischen, welke zij stellen aan hen, die
minder reden van tevredenheid hebben over ‘dien afgod van het oogenblik.’ ‘Pruissen
is magtig geworden (aldus redeneert het laatstgenoemde blad), en wij vinden het
natuurlijk, dat elke Pruis tracht te deelen in de algemeene aanwinst. Hetzelfde zou
geschied zijn met de Anhalters of Detmolders, indien hun landje den boventoon had
verkregen. Maar mag nu die opgeblazenheid zoo ver gaan, dat men, als Gessler van
de Zwitsers, van ieder vordert, dat hij het hoofd ontbloote bij het passeren van elk
symbool, dat den Pruissischen voorspoed in herinnering brengt? Dat noemen wij
onkiesch, onregtvaardig en onstaatkundig. De strekking van den twijfel aan de
mogelijkheid, dat een saksisch leeraar aan de Polytechnische-school anti-pruissische
artikelen in eene courant zou schrijven, is, in één woord, belagchelijk. Saksen is met
Pruissen bevriend... nu ja, oorlog is er niet tusschen die twee Staten; maar of die
vriendschap zóó ver gaat, dat de programma's der examens van aantestellen leeraren
met een onderzoek naar pruissischgezindheid zouden moeten worden aangevuld,
meenen wij, op onze beurt, te moeten betwijfelen. Wij vragen, of het een vereischte
is in een pruissischen professor, dat hij verkleefd zij aan de Napoleontische dynastie?
Is het een beletsel voor de benoeming tot leeraar aan het eene of andere koninklijke
instituut te Berlijn, dat men de handelingen van het russische Kabinet tegen Polen
afkeurt? Wij gelooven dit niet; en toch zijn Frankrijk en Rusland met Pruissen in
vrede, en dus (naar de opvatting van den hannoverschen correspondent) bevriende
mogendheden. Wij kennen velen, die, in de eene of andere hoedanigheid, inkomsten
genieten uit de pruissische staatskas, en zich toch niet er van laten weêrhouden om
min gunstige oordeelvellingen te publiceren over landen en Regeringen, waarmede
Pruissen in vriendschap leeft. Zou eene klagt daarover een gunstig onthaal vinden
te Berlijn? Geenszins. Waarom zou dan de saksische Regering een professor aan de
Polytechnischeschool moeten verbieden, lucht te geven aan zijnen afkeer van
maatregelen en handelingen, die eene geheel andere kleur dragen in de oogen van
de onderliggende partij, dan van hen, die, gelijk wij in den aanvang zeiden, zich
gelukkig gevoelen in hun aandeel in de algemeene opgeblazenheid.’
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[30 oktober 1868
Van den Rijn (LXXIII)]
30 oktober 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 257.
(M.M.)

Van den Rijn, 28 October.
Volgens een berigt uit het mecklenburgsche stadje Waren, is aldaar door den
burgemeester een besluit uitgevaardigd, strekkende om de onlangs in het
noordduitsche Parlement als grondbeginsel aangenomen Freizügigkeit krachteloos
te maken. Volgens de wet namelijk, kan thans ieder onderhoorige van het
Noordduitsch-Verbond zich, zonder speciale vergunning, overal nederzetten, waar
hij zich een onderkomen heeft weten te verschaffen. De Warensche burgemeester
echter heeft eene oude bepaling in herinnering gebragt, inhoudende: ‘dat niemand,
zonder verlof van de politie, aan vreemdelingen (d.i. aan personen, die niet het geluk
hebben in het stadje Waren te huis te behooren) verblijf verleenen, of eene woning
verhuren mag.’ ‘Aldus (leest men in eene correspondentie uit het Mecklenburgsche)
heeft die burgemeester middel weten te vinden om eene der weldadigste instellingen
van de noordduitsche Bondsvergadering ijdel te maken. Die burgemeesters zijn
inderdaad lastige dwingelanden; zij ontzien de meest erkende regten der burgers niet,
wanneer het er om te doen is, elke vermeerdering van de zoo dun gezaaide bevolking
onzer steden afteweren, en toch zouden zij te gelijker tijd de poorten wel willen
sluiten om den burgers het wegloopen te beletten. Tot dit laatste bestaat overal groote
lust, daar natuurlijk ieder zich gaarne onder de bescherming van het
Noordduitsch-Verbond zou willen stellen, om vrij gebruik te kunnen maken van
eigene kracht en eigen arbeidsvermogen. Om eenigszins te voorzien in het gebrek
aan werkkracht, is men genoodzaakt geweest, door bemiddeling van een zweedschen
agent een zestigtal jonge zweedsche arbeiders van beiderlei geslacht te doen
overkomen. Het is wel een treurig teeken, dat de door landverhuizing gedunde
bevolking door aanvoer van buitenslands moet worden aangevuld.’ Een der Rijnsche
bladen, het bovenstaande mededeelende, laat daarop de vraag volgen: ‘Hoe ellendig
moet het er dan wel in Zweden uitzien, dat men daar het zoo geknevelde Mecklenburg
als een toevlugtsoord beschouwt?’
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[31 oktober 1868
Artikel in de Ned. Spectator]
31 oktober 1868
Artikel in De Nederlandsche Spectator, nr. 44. (K.B. 's-Gravenhage)

Berichten en mededeelingen.
's Gravenhage, 30 October 1868.
De Nederlandsche Spectator heeft eenigen tijd geleden (blz. 73) de engelsche
vertaling van Multatuli's Max Havelaar aangekondigd. Thans geeft het bekende
weekblad ‘Das Ausland’ in zijn nommer 34 voor 22 October een gunstig overzicht
van het werk naar aanleiding van diezelfde vertaling en besluit zijn artikel met de
volgende zinnen, welke voor Nederland voorwaar niet veel nieuws behelzen, maar
die men wellicht van die zijde niet zou verwacht hebben.
‘Naar ons oordeel heeft de schrijver volmaakt gelijk wat de hoofdzaak betreft. De
toestanden waarover hij klaagt zijn reeds vóor hem door van Hoevell geschilderd.
En toch zijn de hedendaagsche Hollanders in Indië geen roofdieren. Veel is er
verbeterd. Reeds is de slavernij afgeschaft, reeds worden er meer en meer
menschlievende wetten afgekondigd en aan de indische ambtenaren is, onder eede,
opgedragen den inlander te beschermen. Als eene verdere verbetering zou het
kultuurstelsel moeten worden opgeheven, 't welk wel als belastingmiddel een prachtig
effect maakt, maar den druk der inlandsche bevolking in vergelijking met vroeger
oneindig verzwaart. De Engelschen worstelen in hunne indische bezittingen met
dezelfde moeijelijkheden. Daar waar Aziaten door Aziaten bestuurd moeten worden,
kan het niet aan willekeur en verdrukking ontbreken en een volk bij 't welk de leugen
aangeboren en de gerechtelijke eed veil is, is niet gemakkelijk te helpen. Aan de
Britten moet men echter de eer geven, dat zij allen denken als Havelaar en dat in
Britsch Indië de openbare meening sterk genoeg is om tot het afschaffen van
misbruiken te dwingen.
Wat echter de ambtenaars loopbaan des schrijvers aangaat, wel moeten wij hem
onze volledige hoogachting betuigen, dat hij een werkkring heeft verlaten die
onvereenigbaar bleek te zijn met de eischen van plicht en geweten, doch indien hij
zijn boek in alle europeesche talen doet overzetten, hopen wij dat in alle europeesche
hoofdsteden het oordeel zal geveld worden, dat de Gouverneur-generaal Duymaer
van Twist niet anders heeft kunnen doen dan hem van zijn ambt te ontzetten. Nooit
zal een rechtvaardig doel het bezigen van
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slechte middelen billijken. Havelaar wilde den regent doen verwijderen om achter
diens rug een onderzoek in te stellen. Hij wilde hem derhalve eveneens behandelen
als de generaal van Damme gedaan heeft, toen hij hem (Havelaar) uit Natal terug
riep en hem te Padang vasthield ten einde hem rekenschap te vragen van zijn gehouden
bestuur. Indien er geen ander middel bestaat om een beschuldigde te overtuigen dan
hem van zijne verdedigingsmiddelen te berooven, dan moet men de aanklacht laten
varen. Indien Havelaar de verdrukte Javanen had willen ter hulp komen, dan zou hij
den tijger met tijgerlist, den sluwen Aziaat met aziatische sluwheid hebben moeten
bestooken, hem in eenen bedriegelijken slaap wiegen, op den loer liggen totdat hij
den schuldige op heeter daad en in zulke omstandigheden betrappen kon dat er aan
geen ontkennen of vergoelijken te denken viel. Door zulk eene handelwijs zou hij
zijn eed gehouden en zijn edel doelwit ten slotte bereikt hebben. Een rechterlijk
onderzoek, gevoerd in de afwezigheid van den beschuldigde, en dat in een land waar
het oordeel door geld beslist wordt of zich naar den wensch van het bestuur voegt,
zou een gerechtelijk tooneel zijn geweest van gelijke strekking en waarde als ons de
vrijspraak van Si Pamagan door den generaal van Damme wordt voorgesteld. Er
blijkt dus uit dit werk, dat Havelaar een uitmuntend hart en een helder verstand bezit,
maar tevens, dat hij tot de enthusiasten behoort die door hun overijling zelfs de beste
zaak bederven. Zoo zal waarschijnlijk ook de meening van den “keizer van Insulinde”
geweest zijn, wanneer hij dit boek ooit gelezen heeft.’

[31 oktober 1868
Advertentie voordracht van Multatuli te Sneek]
31 oktober 1868
Advertentie in de Sneeker Courant, nr. 88, inzake een voordracht van Multatuli
op 4 november. (Gemeente-archief Sneek; fotokopie M.M.)

Multatuli.
(Dramatische Fragmenten).
Aan Heeren Inteekenaars en verdere belangstellenden wordt door deze bericht, dat
de heer EDUARD DOUWES DEKKER zich bereid heeft verklaard te Sneek eene
LETTERKUNDIGE LEZING te houden, en dat deze bepaald is op WOENSDAG 4
NOVEMBER e.k., 'avonds 8 uur, in de CONCERTZAAL.
Entrée voor Dames en Heeren, f1 per persoon. Bewijzen van toegang te verkrijgen
bij R. AGEMA.
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[4 november 1868
Voordracht van Multatuli te Sneek]
4 november 1868
Multatuli spreekt in Sneek en draagt voor uit Vorstenschool.
Er is van deze eerste avond in Sneek een curieus getuigenis overgebleven: 108
vzn. uit Vorstenschool, in afschrift van onbekende hand; dubbel velletje postpapier,
bewaard in een exemplaar van de vierde bundel Ideen. (Privé-bezit Hilversum;
fotokopie M.M.)
De tekst van dit vroege afschrift komt overeen met V.W. VI, blz. 62 regel 7 tot en
met blz. 65 regel 19. Opmerkelijk is de vermelding op blz. 4 onderaan: Uit de
‘Vorstenschool’ 4e bedryf. De Koningin. Voorgedragen in de Concertzaal te Sneek
op Woensdag 4 November 1868.
Hieruit blijkt dat de auteur toen als een gedeelte van het vierde bedrijf beschouwde
wat tenslotte in de tweede helft van het derde bedrijf een plaats vond. Tussen déze
tekst en die in Ideen IV (1872) is overigens geen noemenswaard verschil; een kleine
variant hangt samen met het feit dat Multatuli juist deze passus tussen haakjes heeft
geplaatst omdat ze misschien ‘de eischen van het drama in den weg staat, en alzoo
bij de opvoering moet worden weggelaten.’ (1872, blz. 64 noot).

[Bijlage
Mededeling over een avond in Sneek]
Bijlage
Mededeling van Mr. C.W.A. baron van Haersolte, gedateerd: Arnhem 18 december
1920. Dubbel vel folio. (M.M.)
Daar Multatuli zowel op 4 november als op 6 december te Sneek uit Vorstenschool
heeft voorgedragen, is een precieze datering van de onderstaande anekdote niet
mogelijk.
In 1868 hield Multatuli een voordracht te Sneek, waar het gewoonte was, dat dames
bij gelegenheid van ‘Nut’, ‘Physica’ en dergelijke, aan tafeltjes gezeten smulden aan
slemp en wat gebakjes. Onverwacht breekt de spreker zijn rede af en met heftig
gebaar op die dames wijzende; ‘Wat moet ik daar zien? Is het niet een groot
schandaal? dames, die boven de vrucht van mijn denken, dat ik ze hier kom aanbieden,
zich bezighouden met iets van de koekenbakker’. En de arme Philippine A., een van
het drietal viel het gebakje uit de bevende vingers en kleurde.
Dit verhaal vernam ik onlangs van een trouwen ouden Sneeker vriend, die het
bijwoonde.
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[4 november 1868
Brief van Busken Huet aan Potgieter]
*4 november 1868
Brief van Cd. Busken Huet aan E.J. Potgieter. Fragment. (De volledige
briefwisseling van E.J. Potgieter en Cd. Busken Huet, I; Groningen 1972; blz. 523)
tweemalen: zie 18 juni en 16 september.
Reeds tweemalen hebt gij mij over Mevr. D.D. geschreven. Thans moet ik u wel
antwoorden, dat ik helaas niets voor haar heb kunnen verkrijgen. Eerst heb ik mij
gewend tot den voorzitter der vrijmetselaars-loge alhier (de centrale
liefdadigheids-inrigting in deze gewesten), daarna tot particulieren. Doch telkens
was het aan doofmans deur geklopt. ‘Ware zij weduw’, zegt men hier, ‘het zou nog
gaan; doch zij heeft een man om voor haar te werken.’ En met dat verpletterend
bescheid word ik naar huis gezonden.

[5 november 1868
Van den Rijn (LXXIV)]
5 november 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
262. (M.M.)
Freyligrath: gevierd als romantisch dichter, later vervolgd als revolutionair
socialistisch dichter, bevriend met Karl Marx, woonde Ferdinand Freiligrath (geb.
1810) sinds 1851 als balling buitenslands, voornamelijk in Londen; na de geslaagde
geldinzameling keerde hij naar Duitsland terug.

Van den Rijn, 3 November.
Uit Barmen wordt geschreven, dat de heer George von Vincke, wegens ongunstige
gezondheid, zijn mandaat als Afgevaardigde heeft nedergelegd.
- Ten behoeve van den dichter Freyligrath zijn 54,000 th. bijeengebragt.
- Uit Frankfort wordt geschreven, dat een der meest gelezen dagbladen in die stad
geweigerd heeft, de aankondiging van Karel Brauns nieuwste brochure: ‘Het
jammergeschrei van Frankfort’, als advertentie optenemen. De Kölnische-Zeitung
ziet daarin een bewijs, dat bedoelde Afgevaardigde den toestand van de gewezen
Vrije Stad naar waarheid geschilderd heeft.
- In eene correspondentie uit Berlijn aan de Kölnische-Blätter wordt bij voortduring
beweerd, dat eene militaire overeenkomst tusschen Frankrijk en Nederland gesloten
is, en dat ook onderhandelingen
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tusschen eerstgemeld Rijk met Zweden en Denemarken zijn aangeknoopt, die een
voor Keizer Napoleon zeer gunstig resultaat beloven.

[5 november 1868
Artikel in Nieuwsblad voor den Boekhandel]
5 november 1868
Artikel in het Nieuwsblad voor den Boekhandel, jrg. 35, no. 45. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Das Ausland: zie 22 oktober 1868.
Das Ausland, no. 43, wijdt een artikel aan de engelsche uitgave van Max Havelaar,
door Baron Nahuys bezorgd. Dat artikel levert alweder het bewijs, hoe slecht men
gewoonlijk in het buitenland op de hoogte is van alles wat ons land betreft, en wat
men daar voor historie verkoopt, al is er ook geen volzin waarheid bij. Men oordeele.
In de inleiding van dit artikel vertelt de schrijver aan zijne lezers dat Multatuli
(Douwes Dekker) de onvoorzigtigheid begaan heeft, om zijn kopijregt geheel te
verkoopen, en dat het schijnt dat slechts enkele exemplaren ontsnapt, de overige
vernietigd zijn. Genoeg. Het boek bestaat in het hollandsch niet of niet meer en
daarom is er nu een engelsche vertaling van gegeven.
Dat ik niet overdrijf, moge de oorspronkelijke tekst aantoonen. ‘Er (Multatuli)
beging die Unvorsichtigkeit sein Verlagrecht auf das Buch völlig zu verkaufen, und
es scheint dasz nur wenige holländische Exemplare entschlüpften, die übrigen aber
vernichtet wurden. Genug, das Buch existirt holländisch nicht, oder nicht mehr, es
ist aber jetzt nach der Urschrift eine englische Uebersetzung von Baron Alphonse
Nahuys besorgt werden.’
Ik denk dat de heer De Ruyter wel beter weet, dat de exx. van Max Havelaar niet
vernietigd, maar wel degelijk en bij massa's verkocht zijn geworden, om van het niet
of niet meer bestaan van het boek maar te zwijgen.
En zulke sprookjes worden met een ernstig gezicht, in een degelijk tijdschrift, den
volke verkondigd!
B.

[6 november 1868
Van den Rijn (LXXV)]
6 november 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 263.
(M.M.)
Blijkens de eendere datering van 3 November behoort het onderstaande tot dezelfde
inzending als de bijdrage in het nr. van 5 november.
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Geibel: Na een tweejarig verblijf in Griekenland maakte de 25-jarige Lübeckenaar
Franz Emanuel Geibel grote naam met zijn bundel Gedichte (1840; jaar na jaar
herdrukt); koning Maximilian II van Beieren riep hem naar München waar hij
hoogleraar in de letteren werd; wegens een propruisisch gedicht viel hij bij koning
Ludwig II in ongenade; hij keerde terug naar Lübeck; het pruisische jaargeld dat
hij sinds 1843 genoot, werd van 300 op 1000 thaler gebracht.

Van den Rijn, 3 November.
Vele dagbladen houden zich bezig met de intrekking van het pensioen, 't welk door
den vorigen Koning van Beijeren aan den heer Emanuel Geibel verleend was. Deze
dichter (gelijk hij in de duitsche couranten genoemd wordt) was te gelijker tijd de
officiële stadspoëet van Lubeck en de beschermeling der pruisische Regering, die
hem een jaargeld van 300 th. uitbetaalde. De oorzaak der intrekking van het beijersche
pensioen, 't welk 1500 fl. bedroeg, wordt door de Kölnische-Zeitung, in navolging
van beijersche bladen, gezocht in zekere verstoordheid van het Hof te Munchen over
een gedicht, waarin Geibel, tijdens het bezoek des Konings van Pruissen, dezen
Monarch de heerschappij over geheel Duitschland voorspelde en toewenschte, en
welk gedicht op last van den Lubeckschen Senaat vervaardigd was. Eene
correspondentie uit Munchen zegt daarover het volgende: ‘Deze zaak baart groot
opzien; wij hebben zoo lang mogelijk aan de waarheid van het gerucht getwijfeld,
doch moeten nu, helaas! verzekeren, dat de bedoelde maatregel, als straf voor de
door Geibel in de laatste jaren aan den dag gelegde staatkundige meeningen, inderdaad
genomen is, en dat slechts geringe kans bestaat om deze bedroevende oneenigheid
bijteleggen en den dichter voor onze stad (Munchen) te behouden. Geibel heeft
besloten, voor altijd van hier te vertrekken. Hoe men de handelwijze der Regering,
- of eigenlijk van de bijzondere raadslieden des Konings, - want de bedoelde 1500
fl. werden uit het privaat vermogen van Z.M. betaald, - ook beschouwe, altijd blijft
het misverstand te betreuren, 't welk daartoe aanleiding schijnt gegeven te hebben.
Praktische wereldwijsheid moge het al afkeuren, dat Geibel in de laatste strophe van
zijn gedicht den Koning van Pruissen ‘heerschappij over geheel Duitsland van rots
tot zee’ toewenscht, men mag daarbij tweeërlei zaken niet uit het oog verliezen.
Vooreerst heeft Geibel, bij het aan-
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nemen der beijersche nationaliteit, zich uitdrukkelijk het behoud zijner regten als
Lubecksch burger voorbehouden. Als ‘stads-poëet’ van Lubeck mogt hij dus de hem
door den Senaat opgedragen taak des te minder afwijzen, omdat die met zijne
persoonlijke gevoelens overeenkwam. Hij was nooit van politieke overtuiging
veranderd, en nimmer schikte hij zich in zijne meeningen naar de eischen van het
oogenblik. Langen tijd toch voordat Koning Max hem naar Munchen riep, had hij
‘Keizer en Rijk’, benevens de ‘eenheid van geheel Duitschland’, bezongen. Indien
hij nu door de bedoelde versregelen zijne geboortestad niet beleedigde (en Lubeck
is immers nog altijd geene pruissische stad), waarom mogt hij dan geen lucht geven
aan zijne persoonlijke gevoelens? En waarom zou men zich in Beijeren gekrenkt
gevoelen, en daaraan uiting geven op eene wijze, die als eene demonstratie tegen
Pruissen kan worden opgenomen? Indien men zoo prikkelbaar is in Zuid-Duitschland,
welke zal dan ten laatste de stemming zijn in de landen van het
Noordduitsch-Verbond? Het feestgedicht van Geibel was zeer bezadigd, en geen
hart in Beijeren had het regt, zich daarover gekrenkt te gevoelen. Naar wij vernemen,
heeft Geibel, in een brief aan den Koning, zijn ontslag verzocht als honorair professor
aan de universiteit en als lid van het kapittel der Maximiliaanorde; bovendien heeft
hij voor het in Beijeren genotene zijnen dank betuigd, en zijn staatkundige gevoelens
blootgelegd. Zoodra zijne ondermijnde gezondheid het toelaat, wil hij vertrekken;
het zal echter de vraag zijn, of hij, in die omstandigheden, in staat zal wezen, zich
door zijne pen het noodige te verschaffen. Ieder weet, dat een duitsch schrijver, om
dat doel te bereiken, minstens elk jaar een paar romans zou moeten leveren. En het
pensioen, 't welk Geibel thans uit de koninklijk-pruissische cassette ontvangt, bedraagt
slechts 300 th. Toch kunnen wij niet gelooven, dat hij nu een martelaar zijner
pruissisch-gezindheid worden zal. De Regering zal deze gelegenheid niet laten
voorbijgaan om al hare vrienden en aanhangers eene schitterende genoegdoening te
verschaffen. Tieck en Rückert ontvingen jaarlijks 3000 th.; waarom zou men, thans,
nu Pruissen zoo veel groter geworden is, niet een gelijk bedrag toekennen aan Geibel,
die tot de beste thans levende duitsche dichters behoort? Mogt men echter dat bedrag
te Berlijn te hoog vinden, dan zou in allen gevalle het beste antwoord op de
demonstratie van Munchen hierin bestaan, dat men de ingetrokken 1500 gulden in
noordduitsch geld met even zoo vele

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

204
thalers vergoedde.’ De Mainzer-Beobachter behandelt de verdiensten en het karakter
van de ‘officiëlen stads-verzenfabrikant’ op ironische wijze, en dringt spottend er
op aan, in den Kabinets-brief, waarin die 1500 th. zullen worden verleend, de
uitdrukkelijke belofte te geven, ‘dat dit nieuwe pensioen zal worden verdubbeld,
zoodra Geibel, op last van dezen of genen Senaat, de aanstaande verhooging van het
Huis der Wittelsbachers, en de ballingschap der Hohenzollerns zal bezongen hebben.’
De heer Geibel heeft, in een brief aan de Kölnische-Zeitung, geprotesteerd tegen
dat gedeelte van haar artikel over zijne zaak met den Koning van Beijeren, waarin
op zijne min gunstige geldelijke omstandigheden wordt gedoeld. Dat blad heeft echter
hare ten zijnen behoeve gepubliceerde meeningen staande gehouden, en eindigt hare
toelichting daaromtrent met de woorden: ‘De couranten zijn geroepen tot spreken,
en niet tot zwijgen.’

[7 november 1868
Advertentie en voordracht in Groningen]
7 november 1868
Advertentie in de Provinciale Groninger Courant betreffende een lezing van
Multatuli, die op diezelfde avond zou worden gehouden. (K.B. 's-Gravenhage;
fotokopie M.M.)

Multatuli.
De heer EDUARD DOUWES DEKKER zal op ZATURDAG AVOND te 7½ uur, in het
Concerthuis te Groningen, eene LETTERKUNDIGE LEZING houden, bestaande
in de VOORDRACHT zijner DRAMATISCHE FRAGMENTEN.
Entrée 99 cent.
Plaatsen zijn te bespreken in het Concerthuis, des voormiddags van 10-12 uur, à
10 cent.

[7 november 1868
Brief van Tine aan Potgieter]
7 november 1868
Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Milaan den 7 November 1868
Waarde Heer Potgieter,
Hoe ik dezen beginnen moet weet ik waarlijk niet, de kortste weg is schuld
bekennen. ja het is onvergeeflijk dat ik Uwe geachte letteren van den 9den September
nog niet beantwoord heb. U die zich zoo
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veel moeite getroost hebt om mij die doopacten van Eduard te doen geworden.
Vergeef mijne nalatigheid en houd U verzekerd van mijne dankbaarheid; de reden
van mijn stilzwijgen ligt grootendeels daarin dat ik een groot gezwel aan t' hoofd
heb gehad, dat mij veel pijn veroorzaakt heeft, eene operatie werd noodzakelijk, ik
moest mij er aan onderwerpen, t' is perfect gelukt, maar vijf weken ben ik met pappen
gecoiffeerd geweest.
Op t' oogenblik ben ik zeer wel en onze kinderen genieten de beste gezondheid
zij leeren goed en doen alles om mij t' leven te veraangenamen. Eduard zal eenige
uren daags op t' museum van Natuurkunde werkzaam zijn, om de praktijk te leeren,
ik kan niet genoeg de vriendelijke hulp roemen van die heeren, om mijn Eduard voort
te helpen in zijne studies.
Het spijt mij zoo, dat ik U weer lastig moet vallen met klaagliederen maar ik ben
in zulke moeijelijke omstandigheden voor t' oogenblik dat ik genoodzaakt ben t' U
te zeggen. 18 September ontving ik de 100 fr. waarvoor ik U hartelijk dank zeg na
dien tijd heb ik niets ontvangen misschien is de brief niet te regt gekomen, ik leef
op t' oogenblik op crediet, ik heb zelfs al 50 fr. van Mevrouw Omboni geleend, de
winter brengt mee, ik extra uitgaven moet doen, dan die operatie heeft mij 20 fr
gekost ik heb nog maar drie lessen in de week, voor t' oogenblik heb ik het zeer
moeijelijk, maar alles kan zich schikken, over eenige weken hoop ik meer lessen te
zullen krijgen, ook zal ik misschien iemand in de kost kunnen krijgen, enfin als mijne
gezondheid zich goed houdt heb ik gegronde hoop, ik langzamerhand mij zal kunnen
redden ieder dag heb ik gewacht U te schrijven, hopende het niet zou behoeven U
lastig te vallen Het zou mij waarlijk erg uit den brand helpen als U mij voor twee
maanden te gelijk zoudt kunnen zenden. Waarde heer Potgieter gelooft mij, dat het
me zeer moeijelijk valt dezen te schrijven zoo gaarne zoude ik U melden dat ik me
zelven kon helpen, ik voed de hoop t' spoedig zal kunnen, dat zou mij een zeer groote
vreugde zijn.
Ik kan U verzekeren dat ik de wil en moed heb om werkzaam te zijn, en eene stem
in mijn binnenste zegt me dat ik slagen zal.
Ontvang mijnen dank voor alles wat U voor mij doet. ik kan hélaas dezen niet
eens timbreren houdt het mij ten goede,
Met achting en vriendschap
E:H: Douwes Dekker
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[8 november 1868
Brief van Multatuli aan Houwink]
8 november 1868
Brief van Multatuli aan J. Houwink. Twee dubbele velletjes postpapier, tot
bovenaan blz. 7 beschreven en als vouwbrief verzonden. (M.M.)
Op blz. 8 het adres: WelEd. Heer J. Houwink
te Sneek, en de afstempeling: Sneek 8 Nov 68 4A-8A.
Wynhandelaar
brochure: waarschijnlijk J. ten Cate, Gezondheid en maatschappelijk welzijn.
Gedachten en opmerkingen. Sneek 1868.
Groningen Zondag morgen
Waarde heer Houwink, Indien ik wachten wilde op een goede gelegenheid om U
te schryven, zou 't misschien te lang duren. Zoo'n logement is een ellendig verblyf.
Op de kamer ongezellig - in de algemeene zaal àl te gezellig. Van 9 uur af - 't is nu
12 - heb ik als een kat om de melkpot, geloerd op 'n zitje met toebehooren. En als
men dan begint te schryven en gestoord wordt, moet men z'n half afgemaakten brief
in den zak stoppen, op hoop van later de verlaten plaats en inktkoker weer te krygen.
Dat is me al twee maal gebeurd.Ik teer nog op de allerliefste indrukken die ik te Sneek ontving, en ik heb dat
noodig, want hier in Groningen heb ik me geërgerd. Met uitzondering van 3, 4,
jongelui, heb ik hier geen blyk van sympathie gevonden. De opkomst was schraal,
en 't Publiek scheen me koud. Dat maakte ook my stuursch, en men heeft hier niet
te klagen over myn drukheid. Zoodra ik niet voel (als te Sneek) dat ik hartelyk welkom
ben, weet ik niets, kan ik niets, voel ik niets. Dan trek ik me terug als een slak die
z'n horens stoot. Na een kort bezoek in de Studenten Societeit - waar 't me niet beviel
- heb ik geweigerd daar weer te komen. Behalve 4 of 5 studenten, heeft niemand de
minste notitie van my genomen.Onder myn gehoor waren weinig dames. Er was (natuurlyk!) rondverteld dat eene
vrouw die zich respecteerde niet komen mogt. Dit nu maakt me niet boos op myn
tegenstanders. Ik weet nu eenmaal, dat men van oneerlyke middelen gebruik maakt
om my te smoren. Maar wat moet ik zeggen van de zoogenaamde geestverwanten
die niet in staat schynen het bespottelyke van zulke praatjes aantetoonen?
Ik ben meer dan iemand gesteld op betamelykheid, en alle ruwheid doet my zeer.
Toch heeft men 't zoo ver weten te brengen, dat ik word voorgesteld als een
onbeschaafd mensch - want dat zou ik zyn,
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indien ik hen of haar die my de welwillendheid toonen van onder myn gehoor te
komen, kwetste. Ik geloof niet zoo arm te zyn aan denkbeelden, dat ik juist altyd
onderwerpen van scabreusen aard zou moeten behandelen, en tevens geloof ik - waar
't noodig is iets aanteroeren wat naar 't verbodene zweemt, - woorden en termen
genoeg tot myn beschikking te hebben, om dat te doen zonder aanstoot te geven. De
beschuldiging zelve is dus eene valsheid, en 't dulden daarvan eene lafhartigheid.
Neen, er is nog iets anders mogelyk: dat een groot deel van PUBLIEK niet lezen
kan, en dat maakt de zaak niet fraaier. Het was in zulke stemming, dat ik byv. myn
Wouter Pieterse staakte.
Dit zeg ik U, als ik er toe komen kan dat product aftewerken, dan zal ik beginnen
met te verklaren dat de ontvangst te Sneek myn gemoed daartoe heeft in staat gesteld.
Maar dan moet ik niet te vaak - of in 't geheel niet! - ontmoetingen hebben als hier
te Groningen. Dat neemt allen lust tot meêdeelen - d.i. liefhebben! - weg.
En gy ziet in dit schryven dat ik wèl lust voel om U myn aandoeningen
meetedeelen. Geef SV.P. myn briefje aan Bokma, Fennema, van Ringh, Kingma,
Cool, Joustra, ten Cate, Troost - en mogt ik iemand hebben overgeslagen, die
aanspraak heeft op myne vriendelyke herinnering, vul dat dan aan, en laat hy 't my
vergeven. 't Is zeer moeielyk voor een ‘vreemden eend in de byt’ terstond ieder
afzonderlyk een plaatsje te geven in zyn geheugen. De totaal-indruk van Sneek was
zeer weldadig voor my, en ieder neme 't zyne van myn dank daarvoor.
U en Uw lieve gulle vrouw, dank ik innig voor Uw prettige gastvryheid. Wat was
ik gauw thuis!Dat ik nog niet weg ben, is omdat ik elke oogenblik een brief uit den Haag wacht,
dien ik liever niet in dit (vry slordige) Logement, na myn vertrek laat ontvangen.
Daarom reisde ik niet reeds heden vroeg af, en zie, daar ontvang ik een brief van
Winschoten, houdende verzoek om daar te komen lezen. Er zouden redenen bestaan
om te bedanken, maar daar ik coûte que coûte, likwideren wil met myn logement in
den Haag, is myn pligt: aantenemen. Dáár zal ik dus morgen avend spreken.
De reden dat ik liever bedanken wilde als ik kon doen wat ik wilde, is, dat men
zegt: ‘niet meer te kunnen aanbieden dan’... zooveel. (straks volgt de som.)
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Hoe zal ik nu, om misverstand te voorkomen, uitleggen waarom my dit hindert? 't
Is eene Societeit die dit vraagt. En nu vraag ik op myn beurt: op welke sympathie
voor myn verleden, kan ik rekenen by menschen die met hun twintigen, veertigen
of vijftigen, die sympathie zoo precies afwegen? Zie, ik heb immers getoond, dat ik
niet zoo accuraat reken met myn belang? Is dat niet zoo? De zaak is dus, dat ik niet
verdrietig ben om de som, want in Sneek byv. zou ik nog wel geld willen toegeven
als men naar my luisteren wil, - bovendien f50. (want dat is het cyfer der Winschoter
sympathie) is ruim genoeg. Ik beweer niet, meer te verdienen. Het zit niet in de som,
maar in de conditie. Ik heb er aan gedacht, te antwoorden: ‘niet voor f50, maar wel
voor niets.’ Maar dat mag ik niet, omdat ik schulden heb. En bovendien, dan zou ik
't elders ook moeten doen, en dan kan ik 't niet uithouden. Die dingen zyn verdrietig.
Er mankeert nu maar aan, dat de Groningers die me hier te slecht vonden, nu hun
dames naar Winschoten brengen. Enfin!
By den heer van Ringh ben ik nog niet geweest. Alles is hier anders geloopen dan
ik dacht. Behalve de koelheid (of erger) van PUBLIEK, stuitte my de houding van
de vele jongelui die ik zag, en (in zekeren zin) de toon van de weinigen die ik
gesproken heb. Ik merkte spoedig, dat ze nog niet verder waren dan die ongelukkige
biologie der Thorbeckery. 't Is een mer à boire, om die soort van liberalen liberaal
te maken! Ook schynt het laffe vloeken en tieren by sommigen voor liberaal
doortegaan. Ik heb by zulke ontmoetingen, nu en dan behoefte aan 't gezelschap van
een deftigen behoudsman - als-i maar opregt is! ‘Al wat liefelyk is, en wèl luidt!’
niet waar?Zoodra ik den brief heb, dien ik uit den Haag wacht, ga ik naar Winschoten - ik
hoop vandaag nog, want Groningen is me zuwider.
Om U een paar staaltjes te geven van de stemming, ik vernam gister avend, dat er
door studenten de aanmerking gemaakt was:
dat de scène van dien koning met z'n militaire kleeremakery, slechts een
vulsel was om de lezing lang genoeg te maken.’ &c ‘dat ik niet scheen te
weten, dat (volgens de grondwet) de bemoeienis van een koning (den
koning?) met militaire zaken, een koninklyk prerogatief was.’ Hoe vindt ge dit? En begrypt ge, dat ik geen lust heb hier een woord te spreken?-
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Zoo als 't zich laat aanzien, vertrek ik Dingsdag van Winschoten naar huis, dat wil
zeggen naar den Haag, by gebrek aan beter ‘tehuis.’ Ik groet U en Uwe lieve vrouw
zeer hartelyk. Nogmaals dank voor alles. Wat was de kring waarin ge my gebragt
hebt, flink en waar, en gereed om te vatten! Wilt ge my den juisten titel van de
brochure van den heer ten Cate opgeven? Aan den heer Joustra zal ik schryven over
zyne brochure, maar dit wacht op een beter zitje dan ik hier heb.
Nogmaals myn hartelyke groet aan allen.
Uw liefhebbende
Douwes Dekker
Een zoen aan Di(rk) met z'n oosterschen tulband.

[9 november 1868
Voordracht van Multatuli in Winschoten]
9 november 1868
Multatuli spreekt in Winschoten en draagt voor uit Vorstenschool.
Voor zijn verwachtingen en indrukken betreffende deze avond zie men de brieven
d.d. 8 november en 15 november.
De ontvangst te Winschoten is later aanleiding geweest tot het schrijven van Idee
608 (Rammelslag); zie V.W. IV, blz. 356-361.

[9 november 1868
Twee berichten in de Friesche Courant]
9 november 1868
Twee berichten in de Friesche Courant, nr. 451. (Provinciale Bibliotheek van
Friesland, Leeuwarden; fotokopie M.M.)
De beide berichten staan op een kleine afstand van elkaar in dezelfde kolom.
De Indische bladen melden, dat de gouverneur-generaal benoemd heeft tot ambtenaar
ter beschikking bij de landelijke inkomsten en cultures den heer E. Douwes Dekker,
bij ons meer bekend onder den naam van Multatuli. Dit verrassend berigt wordt op
vele verschillende wijzen uitgelegd. Sedert geruimen tijd liep het gerucht, dat
Multatuli ten huize van Rochussen werkzaam was, - dat hij met Hasselman
consulteerde, - en het laatste vernam men, dat Multatuli bezweken was voor de
aanbiedingen der Slijmeringen en Droogstoppels, - hij, de steunpilaar van allen, die
in Indie regtvaardigheid willen. Wat waarheid is, wij weten het niet! maar sedert de
bekeering van Koorders en den afval van Huet achten wij alles mogelijk. Daar de
conservatieven van de onhoudbaarheid hunner maximen overtuigd zijn, zoo
ontzedelijken zij de tegenpartij, door hun dezen smet aan te wrijven: ‘Uwe
bekwaamste mannen koopen wij om.’
Zal Eduard Douwes Dekker nu ook zorgen, dat de Javaan niet wordt
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mishandeld? Kàn hij nu met vrucht werkzaam zijn tegen dwingelandij en uitzuiging?
En als hij het kan, zal hij het willen? Tine kan nu weer van Milaan komen, om met
haar getrouwen ‘Havelaar’ het prachtige Insulinde op te zoeken en voor Max zijn
weer schoentjes te krijgen, - of liever, laarzen, - want het engelachtige kind is nu al
een heele bengel geworden.
SNEEK, 6 Nov. Woensdag avond l.l. mogten wij het voorregt hebben den heer Douwes

Dekker (Multatuli) als spreker hier te zien optreden. Eenige vrienden van zijne
geschriften hadden hem daartoe uitgenoodigd. Gelijk te verwachten was, was ook
de belangstelling en nieuwsgierigheid groot, zoodat de zaal gevuld was met menschen
van allerlei kleur, stand en geloofsbelijdenis, niet alleen van hier, maar ook van
omliggende plaatsen, was de verwachting zeer gespannen, zij werd niet teleurgesteld.
De heer D.D. bleek niet alleen een uitstekend schrijver, maar ook een zeer begaafd
redenaar te zijn. Zijn onderwerp was, na een korte voorafspraak, drie bedrijven van
een onuitgegeven drama, gesloten met een alleenspraak, die waarschijnlijk in het
vierde bedrijf zou voorkomen. Hoe gelukkig de spreker zijne moeijelijke taak wist
te boven te komen en hoe zijn woorden en onderwerp behaagden bewees de
daverende, algemeene, toejuichingen die hem te beurt vielen, zoodat elkeen zeer
voldaan huiswaarts keerde. Maandag zal de heer D. Dekker, op uitnoodiging van
studenten, een voordragt te Groningen houden.

[10 november 1868
Verslag in de Prov. Groninger Courant]
10 november 1868
Verslag in de Provinciale Groninger Courant betreffende Multatuli's voordracht
op 8 november. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
den 9 November.
Zaterdag avond hield de heer E. DOUWES DEKKER zijne aangekondigde voordragt
in het Concerthuis. Zelven waren we verhinderd daar te zijn; de hand van een vriend
evenwel heeft ons 't volgende over die voordragt toegezonden: ‘Zelden heeft een
man geschreven en gesproken als deze. Dat is een der indrukken, die MULTATULI
als letterkundige op een voor litterarische indrukken ontvankelijken geest maakt, en
die indruk is in ons op zaterdag avond j.l. dieper dan ooit geworden. MULTATULI
heeft ons toen weer
GRONINGEN
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getoond - een MULTATULI te zijn, de man, met wien we geen Nederlander zouden
durven vergelijken, de geniaalste denker en schrijver, waarop Nederland roem mag
dragen, ofschoon slechts weinig Nederlanders dit doen, de man, die met zijnen blik
maar een voorwerp behoeft aan te roeren, om vonken van vernuft en geest te schieten,
die over dat voorwerp een ongekend licht werpen. Bij zijne verschijning in de zaal
werd hij met toejuiching ontvangen. De indruk, dien hij toen op ons maakte, was een
teleurstellende. Is dat de man, vroegen we ons af, die zooveel gedacht en gedaan
heeft? Maar toen uit die gedaante de eigenlijke man tot ons sprak, toen hij zijne
geheele ziel legde in de woorden, die hij ons toezond, toen zagen we in die donkere
manlijke oogen, die scherpe gezichtslijnen, den man van edelen hartstocht, den man
van volharding en kracht, - MAX HAVELAAR!
Wat heeft hij gesproken? Men zou een MULTATULI moeten zijn, om met een paar
krachtige trekken terug te geven wat hij sprak. Wie waagt zich er aan, zijnen eigenen
geest als spiegel te plaatsen vóór deze uitingen van vernuft en genie? In zeer, zeer
algemeene trekken willen we iets van zijn dramatische fragmenten zeggen. De
inrichting van zijn drama is in zooverre nieuw, als hij getracht heeft, de gebreken,
die dezen kunstvorm doorgaans aankleven, te vermijden. De inleiding, die de
voordracht voorafging, bereidde ons hierop reeds voor; in dit kort verslag kunnen
we den inhoud daarvan niet opnemen. De personen, die in zijn drama optreden, zijn
menschen uit één stuk. MULTATULI zoekt de hoogste poëzie in de waarheid en heeft
zich gevrijwaard tegen allerlei wonderlijke verhoudingen en leelijke effecten, waarvan
we in zoovele drama's walgen. MULTATULI heeft zijne figuren zóó geschapen, zóó
zijn ze voor zijne verbeelding verschenen en zóó vertoonen ze zich aan ons oog. In
zijn drama vindt men niet terug dat ellendige klad- en knutselwerk, een bespottelijk
gevolg van het passen en meten des onhandigen kunstenaars, die zijne dramatische
schilderij zooveel afmeting hier, zooveel afmeting daar geeft, zooveel licht hier,
zooveel bruin ginds, om in een volgend oogenblik alles weder te veranderen.
Verrassingen en schreeuwende effecten, waarvan het publiek verstomt, zoekt men
bij hem tevergeefs, maar toch boeit de fabel van zijn drama, hoewel meer nog de
teekening van iedere figuur en de taal, die hij ieder individu in den mond legt.
Waarom? Uit ieder individu spreekt de taal van - MUL-TATULI; hij alleen kon het
zoo doen spreken; zijn geest, zijn genie spreekt uit iedere positie, uit ieder woord. 't
Kan niet anders, of zijn drama moet, eens afgewerkt, een machtigen indruk maken
op het beschaafde Nederlandsche publiek. De herhaalde toejuiching, die verleden
zaterdag hem ten deele viel, deed bij ons de hoop opkomen, dat hij heden avond
weder zou optreden, als wanneer de zaal ongetwijfeld het aantal toehoorders niet
zou kunnen bevatten. Die hoop is evenwel niet verwezenlijkt.’

[11 november 1868
Beschouwing in de Sneeker Courant]
11 november 1868
Beschouwing in de Sneeker Courant, nr. 91, naar aanleiding van Multatuli's
voordracht te Sneek op 4 november. (Gemeente-archief Sneek; fotokopie M.M.)
forsche strophen: vgl. 4 november 1868; de krant heeft stropfen.
Een en ander: zie V.W. IV, blz. 41.
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fragment uit een nog onafgewerkt drama: zie 25 juli 1868.
Wij hebben den man in ons midden gehad, die, nu ruim acht jaren geleden, in den
Max Havelaar een boek in de wereld zond, welks inhoud ‘een rilling door het land
deed gaan;’ den man, die - nog al brusk, als ge wilt, maar toch niet onwaar? Nederland in staat van beschuldiging stelde, door het te brandmerken als ‘roofstaat.’
Wij gaan thans voorbij hoe Nederland zich van die beschuldiging heeft vrijgepleit,
of liever niet heeft vrijgepleit, - de Havelaar is nooit weersproken - maar we meenen
ook thans niet, te mogen verzwijgen: dat de beschuldiger wél besproken, en nat.
miskend, beschimpt en gelasterd is, en 't nog dagelijks wordt. Dit mag nu misschien
het kortste en gemakkelijkst middel zijn om den man te beloonen? die zich in elk
geval inspant om waarheid te geven, - eerlijk is 't toch zeker niet. 't Is waar: laster
is goedkoop, d.w.z. voor den lasteraar; voor den gelasterde minder, - maar Nederland
had zich o.i. juist minder goedkoop moeten afmaken van iemand, die de eer zijns
lands trachtte te redden, door het de oogen te openen voor zijn schande. Dat dit tot
nu toe niet geschiedde, is jammer genoeg!
Soortgelijke overdenkingen en meer nog, kwamen onwillekeurig bij ons op, toen
we ons neerzetten, om, ingevolge belofte, een kort verslag te geven van de lezing,
die de heer Eduard Douwes Dekker (MULTATULI) hier Woensdag avond jl. heeft
gehouden. Toch wil-
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den we die gedachten zoo gaarne naar den achtergrond terugdringen, juist omdat we
onze aangename herinneringen niet door bitterheid wenschten bedorven te zien.
Wij stelden ons dan ook slechts voor: aan onze lezers den totaalindruk meê te
deelen, dien de heerlijke lezing op ons gemaakt had, zonder meer.
Wij hadden die schoone, forsche strophen uit het vierde bedrijf voor ons liggen;
wij lazen nog eens die krachtige banbliksems tegen partijen clique-geest, - zoo wáár
en aangrijpend geschilderd, en, gekomen tot:
‘...zoo ingeworteld is 't onware, dat
De naam zelfs der 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 onvryzinnig,
Bekrompen en ònliberaal, dat by
Den ramp der zaak, nog de ironie van 't woord
Haar bytend gif op de open wonde spuit...’,

nemen wij de Friesche Courant van Maandag jl. op, en... onze aangename stemming
was bedorven; we ergerden ons! waaraan?... Och ja, dááraan, dat Multatuli gelijk
heeft...
't Speet ons voor de liberale Fr. Ct.; niet omdat ze zich vergist heeft en daardoor
onwaarheid aan haar lezers heeft verteld, - eene vergissing is en blijft altijd mogelijk
- maar 't deed ons om harentwil leed, dat ze, van uit die logenachtige stelling
voortredenerende, zonder eerst grondig te onderzoeken of er ook misverstand kón
bestaan, nu maar in eens tot conclusiën komt, die - hoe onbewezen ook! - er toch
noodwendig toe zullen moeten leiden om den man, die reeds zoovéél ondank
ondervond, ten slotte nog met wat liberaal vuil te doen bekladden. Dát hadden we,
- we bekennen 't gulweg! - dat hadden we niet van haar verwacht. En dan nog dat
slot!...
Wij laten nu daar of het wroeten in privaat leven in een publiek blad wel ooit
geoorloofd zij, maar meenen toch in elk geval dat die grove satire daar aan 't eind al
zeer misplaatst is. Die laarsen-aardigheid herinnert o.i. sterk aan de beslijkte laars
van een poldergast, die geestig meent te zijn als hij met plompen hiel trapt op het
intieme zielenleven. Foei! hoe onedel en illiberaal! Wij gelooven, dat ieder welden-
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kende met ons, zoo iets kladschilderen zal noemen, en, als hem 't hart op de rechte
plaats zit, en zijn ‘Hollandsch hem niet verleerd is’ zal antwoorden met de ruwe,
maar welmeenende ontboezeming van dien matroos van den Moerdijk.
(Zie Multatuli ‘Een en ander’ Pag. 43.)
Wij zullen onze lezers laten oordeelen:
De Fr. Ct. vertelt onder haar binnenl. overzicht ‘dat de Indische bladen melden,
dat de gouverneur-generaal benoemd heeft tot ambtenaar ter beschikking bij de
landelijke inkomsten en cultures den heer Eduard Douwes Dekker, bij ons meer
bekend onder den naam van Multatuli.’ Dat is onwaar.
Als de steller van dat overzicht de Java-bode nauwkeurig gelezen had, dan zou
hij tot de ontdekking gekomen zijn: dat de benoemde is een jongmensch, die eerst
onlangs zijn examen voor O.I. Ambtenaar heeft afgelegd; dat het dus onmogelijk de
schrijver van den Max Havelaar kon zijn. Wij kunnen de Fr. Ct. dan ook tot hare
geruststelling meêdeelen, dat de bedoelde persoon een neef is van den heer Eduard
Douwes Dekker (Multatuli.) Dat ze nu heeft kunnen goedvinden om, naar aanleiding
van dat bericht en in verband met onbewezen geruchten, Multatuli verdacht te maken,
spijt ons, en wel om harentwil 't meest; - dat ze zich ten slotte spot veroorlooft met
den man, die zooveel opofferde, - dàt grieft ons; dàt noemen we inhumaan. Ze zoeke
zelf naar eene zachtere uitdrukking.
Verder wenschen wij aan hare eigene loyaliteit over te laten: of ze zich ook haasten
moet haar fout te herstellen.
En nu tot ons verslag.
Zooals we reeds schreven zal dat verslag kort zijn, en, voor zoover mogelijk,
slechts den totaalindruk terug geven, dien 't gehoorde op ons heeft gemaakt.
Voor eenigen tijd waren we in de gelegenheid aan onze lezers een fragment uit
een nog onafgewerkt drama van Multatuli aan te bieden. Wij gaven daarbij den
wensch te kennen tot nadere kennismaking met die nog niet geheel geboren
lettervrucht van zijn rijken geest. Weinig dachten we toen dat aan ons verlangen zoo
spoedig en op zulk een wijze zou voldaan worden, als Woensdag avond jl. geschiedde.
Niemand zeker - althans als hij geen te slecht spreker is - niemand zeker is beter
geschikt om de scheppingen van den geest naar eisch terug te geven, dan de dichter
zelf. Dát merkten we ook
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weer op bij de lezing van Woensdag avond. De hr. Dekker is buitendien een bezield
en bezielend spreker; zijn welsprekendheid heeft eene eigenaardigheid die o.i.
moeielijk te qualificeren is. Wij zouden meenen het naast aan de waarheid te komen
als we onderschreven, wat de Indépendance Belge eens van hem getuigde ‘c'est un
terrible orateur.’ Hij heeft, even als in de meeste zijner geschriften, ook in zijn
voordracht, een feu sacré, dat den hoorder boeit en diens aandacht afdwingt.
De lezing bestond, behoudens eene korte voorafspraak, in de voordracht van drie
bedrijven of - wil men - fragmenten uit het nog onvoltooid drama. Of dit, wanneer
het eenmaal geheel zal zijn afgewerkt, wel zal voldoen aan alle eischen, die men
gewoonlijk aan een drama stelt, meenen wij te moeten betwijfelen. Trouwens de
schrijver zelf heeft ons reeds gezegd dat we ons niet hadden te vermoeien met het
zoeken naar een kunstig gelegde knoop of intrigue. Toch zou het den schrijver later
zeker niet moeielijk zijn om die keurige fragmenten met een paar draden samen te
spannen tot een schoon geheel. Intusschen - en dit is hoofdzaak - 't gehoorde heeft
ons zeer toegesproken.
Multatuli is de man die gevoelt wat hij zegt. Zijn scheppingen tintelen van gloed
en vuur en zijn wegslepend voor het gevoel.
Een onzer vrienden schrijft ons: ‘zijne geestigheid lost zich op in zoovele vonken
als ooit de meest gelukte vuurpijl schitterend kon te voorschijn brengen. Zijn satire
is prikkelend als spaansche peper; zijn sarcasme is als de tand des leeuws.’ - Daar is
o.i. veel waars in die vergelijkingen.
De droom der koningin - in 't eerste bedrijf - is o.i. een juweeltje van teekening
en gevoel beide.
De ontmoetingen van Hansje met haar broêr en met de koningin - in 't derde bedrijf
- zijn roerend en aangrijpend geschilderd.
Het fragment uit het vierde bedrijf, dat de spreker ons daarna nog ten beste gaf,
was een scherpe satire op de vervelende clique-geest, die het goede en ware zoekt
af te deelen en vast te metselen in die vormpjes en hokjes, die door de partij als
liberale of conservatieve zijn geijkt geworden. De zweepslag der satire trof dan ook
evenzeer het zoogenaamde liberalisme, als het conservatisme. Jammer dat het voor
een groot deel der toehoorders niet zoo in eens mogelijk was die kolossale
gedachten-ontwikkeling te volgen.
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De totaal-indruk, dien de geachte spreker op zijne hoorders maakte was gunstig te
noemen, getuige de minitieuse stilte, de aandacht waarmeê hij gevolgd werd, en de
blijken van tevredenheid die hij telkens mocht ontvangen.
Over iets beklagen wij ons: dat niet meer Dames de lezing bijwoonden. Wij kunnen
evenwel hare absentie verklaren uit het vooroordeel tegen den spreker; een
vooroordeel, dat, telkens op nieuw voedsel ontvangt van de talrijke Kappellui, en
dus moeielijk uitgewischt kan worden, bij de nóg talrijker neefjes en nichtjes.
Bij ons, en bij vele zijner geestverwanten zal het bezoek van Multatuli hier ter
stede zeker een aangenamen en onuitwischbaren indruk achter laten, en - naar wij
hopen - zal de herinnering daaraan ook voor hem een klein maar lieflijk bloempje
zijn op zijn doornig levenspad.

[12 november 1868
Brief van Multatuli aan Vrije Studie Delft]
12 november 1868
Brief van Multatuli aan de secretaris van het dispuut Vrije Studie te Delft. Dubbel
velletje postpapier, tot bovenaan blz. 3 beschreven. (M.M.)
zijne verdediging: zie De Levensbode III, blz. 465-471.
Non tali auxilio: niet zúlke hulp.
WelEd. Heer
sHage 12 Novr 1868
L.E. Asser
Secretaris Vrije Studie
Waarde Heer Asser!
Vergeef me dat ik eerst nu antwoord op Uw vriendelyk schryven van den 5n. Ik
ben uit het Noorden(!) terug en op reis zynde, was ik zeer beschäftigt. Ook dacht ik
elken dag thuis te komen en werd gedurig opgehouden.
De 20n November convenieert mij zeer goed, tenzy het nu voor U te kort op hand
was. Mij is't wèl. En zoo het U beter schikte eenen lateren dag te bepalen (omdat ik
zoo gedraald heb met myn antwoord) dan ook accepteer ik elken dag die U schikt.
Ik zal het antwoord op alle andere invitaties daarvan laten afhangen. Disponeer.
Onderwerp? hm... hm! t Zal me benieuwen of ik 't weet, vóór ik dit briefken sluit.
(Dat 's een malle manier, om dat altyd vooruit te willen aankondigen.)
Maar ik heb iets op 't hart, en dat moet er af. Ik voel my, zeer tot myn
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verdriet, genoodzaakt voor Uwe vriendelyke uitnoodiging, om na de lezing te blyven
souperen, te bedanken. Zie, ik vind niets natuurlyker dan dat gylieden den heer van
Vloten inviteert. (ik zou 't beroerd vinden indien ge't niet deedt) en ik ben boos op
hem om zyne verdediging tegen dien godzaligen Esser, in een der laatste nummers
van den Levensbode. Non tali auxilio!
Nu wilde ik niets liever dan dat ge hem hiervan kennis gaaft, maar dan blyft hy
weg, en dat zou me spyten. Doe wat ge wilt, maar ik zoude niet gaarne zien, dat
myne party werd getrokken op eene wyze die den heer van Vloten van Ulieden
verwyderde. Dat zou zeer jammer zyn, en my innig spyten.
Nu - annonceer (als 't dan toch moet) ‘nog iets over vrye Studie’. En voor de
bydrage zal ik zorgen.
Groet Plet en Iterson en van Dissel en Korteweg en allen die van de gemeente te
Corinthe zyn.
Adieu
t.a.v.
Douwes Dekker.

[13 november 1868
Advertentie opvoering De Bruid daarboven]
13 november 1868
Advertentie in de Leeuwarder Courant nr. 91 (Provinciale Bibliotheek van
Friesland, Leeuwarden; fotokopie M.M.)
Dezelfde advertentie werd herhaald in een later nummer.
Ten voordeele der
BEWAAR-, BREI-, EN NAAISCHOOL TE MENALDUM,
Woensdag 25 November 1868
bij K.E. KRAMER, Logementhouder aldaar,
opvoering van:
DE BRUID DAARBOVEN,
door MULTATULI,
Tooneelspel in 5 bedrijven.
Gevolgd door:
BAAS STOP EN BAAS MUL, OF DE TWEE DICHTERS,
Blijspel in 1 bedrijf.
Aanvang 's avonds 6 uur precies.
Entrée f0.75

[14 november 1868
Van den Rijn (LXXVI)]
14 november 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
270. (M.M.)
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Schleiermacher: de invloedrijke theoloog en wijsgeer Friedrich Ernst Daniel
Schleiermacher (1768-1834) zag de mens behalve door redelijk denken en zedelijk
oordeel ook gekenmerkt door een absoluut afhankelijkheidsgevoel, en achtte dit meer dan de openbaring - de grondslag van het protestantse christendom.

Van den Rijn, 12 November.
Op den 9den dezer maand zag men des ochtends vroeg eene zwarte vaan waaijen van
den domtoren te Keulen: hetgeen ontegenzeggelijk eene politieke demonstratie ten
doel had, in verband met den verjaardag van den dood van Robert Blum, die in de
beroeringen van 1848 op dien dag is gefusilleerd. Men was op dien dag sedert jaren
aan dusdanige manifestatien gewoon, ofschoon zij zich zelden met zoo veel
stoutmoedigheid openbaarden. Men heeft, om die vlag op de zeer gevaarlijke spits
vasttehechten, gebruik moeten maken van de omstandigheid, dat de toren onbewoond
en bijna ontoegankelijk is. Tegen acht ure werd het treurteeken, op last der politie,
verwijderd.
- Volgens een berigt in de Hessische Morgen-Zeitung, heeft Prins Wilhelm van
Hanau, jongste zoon uit het door den gewezen Keurvorst van Hessen gesloten
morganatisch huwelijk, zijnen vader voor het koninklijk appèlhof te Kassel gedaagd,
ter voldoening van de hem bij zijn huwelijk toegezegde apanage van 10,000 th. 's
jaars.
- Men schrijft uit Frankfort: ‘Het verbeurdverklaren van den Beobachter, wegens
zekere kritiek van de troonrede, heeft nog latere maatregelen ten gevolge gehad. Des
morgens na het inbeslagnemen van de gedrukte exemplaren heeft eene huiszoeking
naar het handschrift van het geïncrimineerde artikel plaats gehad. Men heeft velerlei
kasten en bewaarplaatsen doen openbreken, zonder evenwel het gezochte te vinden,
daar het bedoelde manuscript, naar men verneemt, terstond na het zetten verbrand
is.
- Men leest in de Kölnische-Zeitung, dat het consistorie der provincie Brandenburg
geweigerd heeft, gevolg te geven aan eene uitnoodiging van den magistraat, om den
honderdjarigen gedenkdag van Schleiermachers geboorte in de kerken te vieren. Als
reden dezer weigering wordt o.a. opgegeven, dat het niet op den weg ligt der kerkelijke
autoriteiten om sommige personen (al hadden zij zich dan ook, gelijk van
Schleiermacher erkend wordt, op theologisch gebied verdienstelijk gemaakt) als het
ware als heiligen voortestellen, en
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eene soort van officiëlen ijk te zetten op de algemeene vereering. Wel kon het (volgens
de meening van het consistorie) soms te pas komen, Gods genade te gedenken in het
vereeren van sommige uitstekende, doch immer met menschelijke feilen en
onvolkomenheden behebte menschen, maar dit mogt niet verder gaan dan tot de
kerkhervormers, die de christelijke godsdienst van misbruiken gezuiverd en in het
ware licht des Evangelies gesteld hadden. Ten slotte maakt het consistorie de
opmerking, dat het iederen geestelijke vrijstaat, op den zondag, die aan de herdenking
der afgestorvenen gewijd is, van de groote verdiensten van Schleiermacher melding
te maken, en God te danken voor Zijne kracht, die Hij in de zwakheid Zijner
schepselen openbaart.

[15 november 1868
Brief van Multatuli aan Braunius Oeberius]
*Ongeveer 15 november 1868
Brief van Multatuli, waarschijnlijk aan N. Braunius Oeberius. Fragment in afschrift
van onbekende hand. (M.M.)
Dageraad: Multatuli's lezingen vonden plaats in 1864 en 1865; zie V.W. IX, blz.
359, 369, 377, 476, 514 e.a.
Ja, ik kom te Bolsward, met of zonder recette. Dit vooropgezet, wil ik toch eens wat
zeggen over geldzaken. Hartelykheid is hoofdzaak. Zoodra ik voel dat ik eenigen
welkom ben (allen kan niet) dan vervalt die ellendige byzaak. Doch zie, onlangs te
Groningen zynde, ontving ik eene uitnoodiging uit Winschoten. Men verzocht me
daar eene lezing te houden doch: ‘de Societeit (waar de zaak zou plaats hebben) was
niet bij magte meer dan f50 te betalen.’
Gut, ik spreek of werk zoo graag voor niet, ja, voor niet spreek of werk ik het
liefst, maar juist om den heerschenden geest die gaarne ontvangt en ongaarne geeft,
stuitte het my dat die Societeit hare sympathie zoo precies wist aftepassen. Verbeelje,
als ik nu eens f51 per avond kostte - wat 'n vreesselyk ongeluk voor die
sympathiseerende Winschoters.
Van myn standpunt dus vond ik f50 - vyftig gulden te veel - te Amsterdam in 't
niet ryke genootschap Dageraad, (niet ver verwarren met het tydschrift) las ik 10-12
maal zonder betaling, en met liefde, waarachtig!
Maar van 't standpunt eener zoo sympathiezieke societeit hinderde my dat taxeren.
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Toch ging ik. Ik was bevreesd welligt arme menschen voor 't hoofd te stooten, en
ook ik zag geen kans eene weigering te motiveren. Want het zou hebzucht lyken, en
hoewel ik Godbeter 't geld noodig heb - nòg zucht ik onder de logementsrekening
van den geheelen zomer! - was me dat toch een hinderlyk idee.
Soit! Ik ging. En ik vond:
1o Geen hartelykheid, maar vyandschap en lauwheid.
2o Geen armoede, maar zekere bluf van heel deftige fatsoendelykheid tot het
misselyke toe!
Om kort te gaan, ik heb de f50 aan arme Winschoter Joden gegeven.Nu kan 't me niet schelen of er ten uwent veel of weinig geld wordt by een gebragt,
indien slechts dat geld wordt betaald door menschen die 't goed meenen, en dat
verwacht ik, nu gy me roept.

[16 november 1868
Van den Rijn (LXXVII)]
16 november 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
271 (M.M.).
Blijkens de eendere datering van 12 November behoort het onderstaande tot
dezelfde inzending als Multatuli's bijdrage in het nr. van 14 november.

Van den Rijn, 12 November.
In den gemeenteraad te Frankfort hebben levendige discussien plaats gehad over de
wijze, waarop de uitgaven voor het weder-opbouwen van den Dom zouden worden
toegestaan. Velen waren van meening, dat de toestand der stedelijke geldmiddelen
niet veroorloofde, de geraamde 770,000 gl. op eenmaal beschikbaar te stellen. Er is
besloten, omtezien naar een bekwamen bouwmeester, en naar bevind van zaken eene
jaarlijksche bijdrage vasttestellen. De bijdragen van verschillende
Assurantie-maatschappijen zullen 162,000 gl. bedragen.
- Men schrijft uit Eisenach: ‘Wij juichen het volkomen toe, dat het streven der
pruissische Regering is: den algemeenen weerpligt en het verspreiden van nuttige
kennis in de hand te werken. Zoo heeft men thans een bataillon jagers herwaarts
verlegd, om den studenten van de nabij gelegen houtvesters-academie gelegenheid
te geven, hier hunne eenjarige vrijwillige dienst te volbrengen. In de weimarsche
Hofkringen is men met dezen maatregel geenszins ingenomen, daar men liever een
weimarsch bataillon, al was het dan ook onder pruis-
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sische officieren, in de hoofdstad garnizoen zag houden. Dit is weder een regt
karakteristiek bewijs, hoe weinig men zich in zekere coterien van kleine Staten kan
gewennen aan de afschaffing van het kleinstaatsche soldaatje spelen. De rijke
boerenzonen uit den omtrek dienen nu bij voorkeur in pruissische regimenten,
onverschillig of hun geboortedorp op weimarsch, schwartzburgsch of meiningensch
gebied ligt, en in deze neiging ligt een grond om te gelooven en te hopen, dat het
thuringsche klein-statendom weldra tot het verleden zal behooren.’
- De Rijnsche bladen spreken een gerucht tegen, volgens hetwelk eerlang de
vestingwerken der stad Mainz zouden worden uitgelegd.
- In het Pyrmontsche is men (volgens eenige correspondentie-artikelen uit die
streken) zeer misnoegd over eene beschikking van de Regering, waarbij het bestuur
der Hoogere-burgerschool te Arolsen onbevoegd wordt verklaard om diploma's tot
het aangaan van eenjarige vrijwilligers-dienst aftegeven. De lands-directeur von
Flotwell had daarin geheel anders beschikt, en is dus gedesavoueerd geworden.

[16 november 1868
Artikel in de Friesche Courant]
16 november 1868
Artikel in de Friesche Courant. (Provinciale Bibliotheek van Friesland,
Leeuwarden; fotokopie M.M.)
Fragment voorzover over Multatuli handelende.
Zie ook 9 november en 11 november.
Door een gelijkluidenden naam misleid, hebben wij in een der vorige nos. gemeld,
dat E. Douwes Dekker weder ambtenaar in O. Indie was geworden, en daaraan vast
geknoopt eenige woorden, die blijk gaven van een bitter gevoel van teleurstelling.(*)
Dit geeft de Sneeker Courant vrijheid om ons uit de hoogte door te halen, op eene
wijze, die ons zegt, dat de schrijver nog versch onder den indruk lag der woorden
door den redenaar Douwes Dekker een avond te voren gesproken.
Niemand kan hooger opzien bij de redenaars- en auteursverdiensten van Multatuli
dan wij... maar als wij dit zeggen veracht hij ons.
Niemand is zoo zeer bekeerd geworden van verkeerde inzigten,

(*) De Sneeker Ct. meldt, dat de naamgenoot is de neef van Multatuli.
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omtrent Indie hier te lande heerschende, dan wij... maar als wij Multatuli zeggen,
dat wij nu liberaal zijn op koloniaal gebied, draait hij ons den rug toe.
Multatuli heeft tegenwoordig omgang met al wat Indisch heet in den Haag, - is
familiair met mannen, die men mogt rekenen zijne tegenstanders te zijn.
Algemeen verhaalt men, dat Multatuli werkzaam is in dienst van den heer
Rochussen.
Voor Indie, thans de question brulante onzer politiek, schijnt Multatuli dood; hij
laat er zich niet over uit.
Waarom slaapt Simson thans, nu de Filistijnen overal optrekken, - heeft men hem
gebonden of niet? Laat hij zich verklaren! Zou het zoo vreemd zijn, wanneer hij maar
weer naar Indie gegaan was? In allen gevalle, hij is in den Haag weer in genade
aangenomen. Multatuli als martelaar der waarheid, - wij bewonderen zijn
martelaarsmoed, - wij deelen tot op zekere hoogte zijn ideën (niet zijne IDEËN); wij
zijn de eersten geweest, naar wij meenen, die zijne Indische ideën gehuldigd hebben
als redactie van een publiek nieuwsblad; deswege hebben wij bewijzen van
opmerkzaamheid ontvangen, welke wij evenmin verlangden als Multatuli plas dankjes;
doch Multatuli als martelaar derwaarheid... welke waarheid? De waarheid? Ja de
waarheid à la Multatuli. Geen waarheid buiten hem. Zeg hem eens dat hij liberaal
is!! Hij zal u vloeken! Thorbecke is hem een gruwel, en de waarheid erkent hij niet
in 't liberalisme. De godsdienst is bij hem per se huichelarij.
Wat durft de Sneeker Courant nu te spreken van Multatuli met liberaal slijk te
werpen. Wanneer de geest van Multatuli zich kon vrijmaken van zijne persoonlijkheid
en dan nog werkzaam wezen, - hij zou een engel zijn...en daarom ook voor ons allen
onvolgbaar in zijn hooge vlugt. De geest met zijn persoonlijkheid vereenigd, - is het
vreemdste wat ooit van menschenoogen is aanschouwd. Multatuli is de grootste
satyrist misschien van geheel Europa, maar tevens is hij juist een voorwerp uitstekend
geschikt om er de grootste satyre op te maken.
Wat is Multatuli? Wat wil hij? Niemand weet het en hij weet het zelf niet; hij is
Jan Jacques Rousseau in kleinere editie.
De Sneeker Ct. wil niet hebben, dat wij van Multatuli's huiselijk leven spraken en
neemt het lang niet goed op, dat er van Max' laarzen
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gesproken wordt, - ja, noemt dit onedel. Wie heeft het huiselijk leven van Multatuli
op de markt van het publieke leven geveild en het dus tot publiek eigendom gemaakt?
Hij-zelf, tot walgens toe! En waarom is het onedel te spreken van de laarzen, wanneer
de vaderzelf de schoenen als beeld heeft in 't leven geroepen? Onze zus kent weinig
van de rhetorica; dien draak te steken met die schoentjes, is volstrekt niet onedel,
omdat Multatuli het beneden zich achtte met zijn verstand te werken en zoo geld te
verdienen, toen hij buiten betrekking was gezet. Wat de Sneeker Ct. onbewezen
geruchten noemt, zijn zoo algemeene geruchten, dat de Sneeker, die zoo goed op de
hoogte is, wel gedaan had met ons te zeggen, wat er van aan is. Meteen zou ze ons
en alle Nederlanders ongetwijfeld, genoegen doen met te verhalen, wie in den tijd
van spanning tusschen ons land en Pruissen in de Köln. Zeit. ons vaderland ten toon
stelde?
Hoor, als men Multatuli een engel wil noemen, laat men dan tevens er bijvoegen
welk soort engel men bedoelt?
Aan de redactie der Sneeker Ct., die zich onverbloemd voor liberaal uitgeeft, nog
eene bede! Hebben wij gezondigd, - 't is geschied uit onverdreven liefde tot de zaak,
die wij beminnen met al de kracht die in ons is: die zaak is het vrijzinnig en zelfstandig
volksbestaan van Nederland. De redactie der Sneeker Ct. weet zeer goed de pen te
voeren, wanneer het er op aankomt een persoon te verdedigen. O, dat wij haar mogten
bewegen om steeds die welversneden pen te gebruiken om het volk voor te lichten
omtrent zijne hoogste belangen; help ons, slaap niet altijd zoo, maar wees wakker!
In uwen omtrek, o zuster! zijn voorlichting en onderwijzing nog zoo hoog noodig.
Dat gij wat hoog en wat klein-steedsch laatdunkend in uw toon van spreken tegen
ons waart, dat vergeven wij u; wij zullen deze kennismaking zelf zegenen, wanneer
zij er toe geleid mogt hebben, om u aan te sporen tot werkzaamheid. Voor een enkelen
keer eens een hoog en vinnig woord te zeggen en anders altoos slapen, - dat gaat
niet, waarlijk, het gaat niet!

[17 november 1868
Van den Rijn (LXXVIII)]
17 november 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
272 (M.M.)
Varus: de romeinse magistraat Publius Quinctillius Varus, geb. ong. 50 v.C., sinds
6 n.C. opperbevelhebber van het romeinse Rijnleger, pleegde in het
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najaar van 9 zelfmoord toen hij met zijn drie legioenen een vernietigende nederlaag
leed tegen de cheruskische veldheer Arminius. Deze Germaan, te Rome opgevoed,
werd door de negentiende-eeuwse Duitsers Hermann genoemd en als een nationale
held verheerlijkt.

Van den Rijn, 15 November.
De geruchten omtrent den gezondheidstoestand van graaf Bismarck loopen zeer
uiteen. Volgens sommige bladen, neemt hij voortdurend in beterschap toe; hetgeen
anderen aanleiding geeft tot de bewering, dat zijne ongesteldheid ernstiger is, of
geweest is, dan men voorgaf. Onder de leden van den Landdag meenden sommige
te weten, dat men zich te Berlijn gereed maakte om enkele werkzaamheden en
attributen van den eersten-minister en Bonds-kanselier op anderen overtedragen. Het
ontbreekt ook niet aan dezulken, die beweren, dat de ongesteldheid van graaf Bismarck
reeds voor lang zou geweken zijn, indien er meer volkomen homogeniteit tusschen
hem en Koning Wilhelm bestond.
- Er is eene door vele bewoners van de Moezelstreek onderteekende petitie aan
het Huis van Afgevaardigden ingediend, strekkende om een spoorweg langs die rivier
aanteleggen. De vaart met booten langs dien zeer schilderachtigen waterweg wordt
daarin, wegens de vele kronkelingen, als zeer onpraktisch, afgekeurd.
- Nabij Hildesheim is eene groote verzameling romeinsche oudheden opgegraven.
De verzameling bestaat hoofdzakelijk uit zilveren eet- en drinkschalen, waarvan
alleen de metaalwaarde ver over de 3000 th. geschat wordt. Sommige geleerden zijn
van meening, dat deze verzameling het aandeel van een germaanschen Vorst zou
kunnen zijn in den op de Romeinen behaalden buit, en opperen het denkbeeld, dat
de nederlaag van Varus, in de nabijheid van Hildesheim zou hebben plaats gehad.
- Men verneemt, dat de Groothertog van Weimar aan de uit Munchen vertrokken
dichters Geybel en Heyse heeft doen aanbieden, zich in zijne hoofdstad te vestigen,
en wel op zulke voorwaarden, als zij zelven verkiezen zullen te bepalen.

[18 november 1868
Van den Rijn (LXXIX)]
18 november 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
273. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)
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Blijkens de eendere datering van 15 November behoort het onderstaande tot dezelfde
inzending als de bijdrage in het nr. van 17 november.

Van den Rijn, 15 November.
De Kölnische-Zeitung wijdt een uitvoerig artikel aan de beschouwing van den indruk,
dien twee onlangs verschenen werken over de inneming van Magdala en de
handelwijze der Franschen in Mexico op haar maken. Het eerste dier geschriften is
van de hand van Gerhard Rohlfs, den geleerde, die, op uitnoodiging van Koning
Wilhelm, de engelsche expeditie heeft bijgewoond. Het andere is getiteld: ‘Queretaro.
Bladen uit het dagboek van Felix prins van Salm-Salm.’
De overeenstemming tusschen deze twee werken ligt hierin, dat zij in het kamp
geschreven zijn, en dat derhalve beide auteurs getuigen waren van de zaken, welke
zij te boek stelden. De indruk echter, dien de beschreven gebeurtenissen op den lezer
maken, loopt, volgens het Keulsche blad, zeer uiteen. ‘Bij de Engelschen (aldus leest
men) ademt alles bezadigdheid, soliditeit, zekerheid, en indien soms ook in den
aanvang te klagen viel over zekere langzaamheid of gebrek aan eenheid in de keuze
der middelen, - indien men ook verschillen mogt van inzigt over het min of meer
snel voorwaarts rukken, dit is zeker, dat niemand bekommerd was over den einduitslag
en dat nimmer twijfel werd geopperd omtrent de bekwaamheid van sir Robert Napier.
Wat evenwel door den maarschalk Bazaine in Mexico verrigt of toegelaten werd, wat hij daar sprak, schreef of verordende, was erbarmelijke “Schwindel”, niet zelden
barbaarsche ruwheid en vaak een zoo avontuurlijk spel, dat men moeite heeft, te
begrijpen, hoe zulk een man ten laatste weder in genade aangenomen en met een
groot commandement belast is.’ (In andere bladen schrijft men dit toe aan het gewigt
van zekere papieren, welke de maarschalk in zijn bezit zou hebben, en welker
openbaarmaking zeer gevreesd wordt.)
‘Hoezeer ook (aldus gaat de Kölnische-Zeitung voort) velerlei aanmerkingen
zouden te maken zijn op het driemanschap Phayre, Merewether en Munzinger, welke
personen als de ziel der onderneming in Abyssinie worden voorgesteld, moet men
toch erkennen, dat alles met orde en waardigheid geschiedde, en wel op grond, dat
men elkander als eerlijke menschen beschouwde en behandelde. Dit nu was in Mexico
het geval niet. Elk werd door ieder gewantrouwd. De
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personen in de naaste omgeving des Keizers waren veracht; niemand vertrouwde
hen, en zij vertrouwden elkander niet. Het was aan dat Hof een waar Zigeuner-leven,
niet een romantisch, als in “Preciosa” neen, het was eene innig gemeene bende, in
wier middenpunt de goedhartige, talentvolle, schrijflustige, droomerige Max stond,
niet alleen als een verongelukt poëtisch, maar tevens als een halfbakken politisch
talent; een Keizer, die geen held was, geen staatsman, geen menschenkenner, doch
slechts een goed, of liever goedig, mensch; een loszinnig Weener-kind van de beste
soort, doch tevens een voor elke misleiding vatbare, ijdele, verkwistende cavalier.
Max had eenige van Napoleons goede en slechte eigenschappen, maar bezat daarbij
zekere weekheid, die hem voor allerlei indrukken gevoelig maakte als oud lood.’
‘Hij zag dan ook (aldus gaat de Keulsche courant op eene andere plaats voort) het
onhoudbare van zijne stelling volkomen in, en was er van overtuigd, aan den rand
te staan van een afgrond, die hem vroeger of later verzwelgen zou. Daaraan schrijft
men het dan ook toe dat hij zoo bijzonder gesteld was op het oordeel der
nakomelingschap, en elke gelegenheid aangreep om zekere documenten in veiligheid
te brengen, die na zijnen dood voor hem zouden pleiten. In zijn testament gelastte
hij den minister Rimirez, al de stukken, die tot het zamenstellen der geschiedenis van
zijn driejarige regering dienstig konden zijn, aan den prins Salm-Salm ter hand te
stellen; eene beschikking, waaraan evenwel niet voldaan is; zoodat die gewezen
adjudant des Keizers genoodzaakt is geweest, de bouwstoffen voor het thans
verschenen werk uit zijn dagboek en uit zijn geheugen te putten.’
Het Keulsche blad deelt voor 't overige eenige gissingen mede over de plaats, waar
zich sommige stukken, die over Maximiliaans regering en over zijne verhouding tot
Napoleon licht zouden kunnen verspreiden, thans bevinden. Men spreekt van papieren,
die in handen zouden zijn van Koningin Victoria; ook zou de Paus in het bezit wezen
van eenige belangrijke stukken. Onder de personen uit de omgeving des Keizers, die
als zeer onzedelijk en van hoogst nadeeligen invloed worden gebrandmerkt, behoort
in de eerste plaats 's Keizers biechtvader, de bekende pater Fischer.

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

227

[19 november 1868
Tine int een wissel]
19 november 1868
Tine int blijkens de navolgende kwitantie een wissel van 200 francs. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
Ricevuto dal Signor C.F. Brot
d'ordine delli Signori Tissot fratelli a Genova
e per conto del Sig.r E.J. Potgieter la somma di
franchi due conto in oro
fatto in doppio ad un solo aggetto.
Milano li 19 Novembre 1868
E.H. Douwes Dekker
baronne de Wijnbergen
B.P. f 200.- in oro

[20 november 1868
Advertentie en lezing in Delft]
20 november 1868
Advertentie inzake de lezing van Multatuli, in de Delftsche Courant.
(Gemeente-archief Delft; fotokopie M.M.)
Deze lezing, die ook nog in enkele andere plaatsen werd gehouden, is als Idee
541-590 opgenomen in de derde bundel; zie V.W. IV, blz. 313-343.
VRIJE STUDIE.
G e w o n e Ve r g a d e r i n g
MET DAMES
op VRIJDAG 20 NOVEMBER 1868,
ten 7½ ure, in den STADS-DOELEN.
Spreker: de Heer DOUWES DEKKER, (MULTATULI).
Onderwerp: ‘Nog iets over Vrije Studie.’
Geen Introductie aan het locaal. De kaarten van de vorige lezing zijn niet geldig.
De Secretaris,
L.E. ASSER.

[23 november 1868
Verslag van Multatuli's lezing in N.R.C.]
23 november 1868
De Nieuwe Rotterdamsche Courant publiceert een verslag van Multatuli's lezing
in Delft, d.d. 20 november. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.) Dit verslag werd
door enige andere dagbladen overgenomen, o.a. door het Algemeen Handelsblad,
en de Provinciale Groningsche Courant.
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Vrije Studie, over vrije studie. Een talrijk publiek woonde die voordragt bij. De
spreker had door het hooren der schoone ideën in de lezing van dr. van Vloten over
vrije studie lust gekregen ook eens zijne denkbeelden daarover meê te deelen. Na
eene inleiding stelde Spr. de vraag: ‘Wat is vrije studie?’ Vrije studie is het
onbelemmerd streven naar waarheid. Wat is onbelemmerd? Wat eene belemmering
is voor den een is dit niet voor den ander. Spreker ging hierom de belemmeringen
na, die dit streven naar waarheid in den weg staan. Hij verdeelt ze in 1o. het opdringen
van vooroordelen; 2o. het beletten van onderzoek en 3o. de ongeschiktheid van den
onderzoekenden persoon. Van het oogenblik dat wij geboren worden, wordt de lust
voor vrije studie tegengewerkt. Reeds door het bakeren wordt het vrij studeren van
het ligchaam verhinderd, terwijl door de schommelende beweging van de wieg, het
kind in een kunstmatige zeeziekte wordt gebragt, die, hoewel het kind er aan gewend
geraakt, het tevens gewoon maakt zeeziekerig te denken. De grootste lofspraak, die
een jonggeborene kan verkrijgen is, dat hij zoo zoet is, dat men hem nimmer hoort:
reeds dan wordt hem het zwijgen als eene deugd aangerekend.
Geschudde hersens en werkelooze longen, ziedaar de eerste belemmeringen. Maar
nu iets later. Dan wordt het kinderbrein met sprookjes en verhalen opgevuld, die
hoewel op zich zelven niet schadelijk, hem toch doen bezwijken, of kracht kosten
om zich er aan te onttrekken.
Nog later op school. Op goed geloof moet hij daar alles van den meester aannemen,
want, wil de schooljongen door eene vraag de eerste trede op de baan van vrije studie
zetten, dan wordt hij door eene mauvaise marque van al zijne lust tot onderzoek
genezen. Zoo gaat het in de jeugd. Op rijper leeftijd ontstaan nog meer hinderpalen
voor de vrije studie. Zoo verderfelijk het voor vrije studie is aan alles te twijfelen,
even verderfelijk is het het twijfelen te verbieden. De twijfelziekte leidt van weten
zonder onderzoek tot niets, maar wat hadden een Gallilei, Kepler en Newton kunnen
worden, wanneer zij niet getwijfeld hadden. Eene ander hinderpaal voor vrije studie
is het gelooven op gezag, want evenmin als hij, die van zijns buurmans boom vruchten
plukt, dien boom den zijnen kan noemen, evenmin kan hij, die op de meening van
anderen vertrouwt, hunne studie de zijne noemen. De zinnelijkheid staat ook vaak
vrije studie in de weg.
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De groote vijand van vrije studie is echter de lafhartige fatsoenlijkheid. Eene andere
belemmering voor vrije studie is maar al te dikwijls gebrek aan geld om te leven.
Zendelings- en bijbelgenootschappen worden ondersteund, maar de strijder voor de
waarheid blijft arm; het schijnt dat op het gebied der waarheid de arbeider zijn loon
niet waard is, of dat hij eerst na den dood met standbeelden moet beloond worden.,
Deze en nog vele andere zijn de hinderpalen voor vrije studie. Heil hem, die
niettegenstaande dat alles een steentje kan bijdragen tot het groote gebouw der
waarheid. Ieder die vrije studie wil najagen, moet zich tot ridder laten slaan in den
strijd tegen het monster Leugen. Ziedaar de hoofdinhoud van eene lezing, die wegens
den rijkdom van idéën en de schoone taal, voor elk die haar gehoord heeft,
onvergetelijk zal blijven. De langdurige toejuichingen en het groote enthousiasmus
der aanwezigen bewezen dan ook, dat de spreker tot in het hart zijner toehoorders
was doorgedrongen.

[24 november 1868
Van den Rijn (LXXX)]
24 november 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
278. (M.M.)

Van den Rijn, 22 November.
Uit Hannover wordt geschreven, dat de heer von der Decken, de gewezen minister
van Justitie, zijne benoeming tot levenslang lid van het Heerenhuis niet heeft
aangenomen. ‘Deze weigering (aldus beoordeelt de Kölnische-Zeitung dezen stap)
zal wel te huis behooren onder de maatregelen van “passiven tegenstand”, waartoe
besloten werd op de onlangs te Hamburg gehouden vergadering van den adel. Van
meer ingrijpenden aard is het protest van de aanvoerders der orthodoxe partij tegen
de scheiding van Kerk en Staat. Vele provinciale synoden hebben zich aan dat protest
aangesloten. De synode te Goslar maakt eene gunstige uitzondering; deze heeft in
de bedoelde zaak geene partij gekozen, doch houdt zich (loffelijkerwijze!) bezig met
het oprigten van volksbibliotheken.’
- Uit Brunswijk meldt men, dat aldaar de Volksvertegenwoordiging is
bijeengeroepen, en zich in de eerste plaats zal hebben bezig te houden met een
wetsontwerp tot het aangaan eener leening van ruim twee millioen thalers, welke
benoodigd zijn gedeeltelijk tot het
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afwerken van de aangevangen spoorwegen, en gedeeltelijk tot terugbetaling van de
uit de Banken-van-leening verstrekte voorschotten.
- Men verneemt, dat in het Badensche met den eersten dezer maand de nieuwe
verordening op het pas-wezen in het leven getreden is. Het vorderen van
legitimatie-papieren kan slechts geschieden ingeval van verdenking tegen den
betrokkene. Deze verandering brengt thans den toestand van den reiziger (zeer in
afwijking van de tot nu toe geheerscht hebbende begrippen der politie) in
overeenstemming met de jongste bepalingen, die voor het Noordduitsch-Verbond
zijn vastgesteld.

[24 november 1868
Verslag in Delftsche Courant]
24 november 1868
Verslag in de Delftsche Courant betreffende Multatuli's spreekbeurt d.d. 20
november. (Gemeente-archief Delft; fotokopie M.M.)
Vrije Studie is het onbelemmerd streven naar waarheid, was de stelling die de heer
Douwes Dekker (Multatuli) trachtte te betoogen in de vergadering van de
studenten-vereeniging. ‘Vrije Studie’, welke jl. Vrijdag alhier op stads doele gehouden
werd. Hij was tot de keuze van dit onderwerp gekomen door de verhandeling onlangs
terzelfder plaatse door Dr. van Vloten over Vrije Studie gehouden, maar, wel verre
dat het in sprekers bedoeling zou liggen alsof hij hiermede eene laakbare leemte in
dr. van Vloten's speech zou willen aanvullen, was het juist de rijkdom van gedachten
door dezen ontwikkeld die er hem toe hadden geleid hetzelfde thema andermaal tot
een onderwerp van bespreking te maken. - Het zou een ijdel pogen zijn, om, al ware
het ook maar een flaauwen weerklank te geven van de gansche redevoering van den
begaafden spreker, die zijn talrijk gehoor, gedurende ongeveer drie uren, wist te
boeijen en mede te slepen door zijne uitstekende welsprekendheid en door de geestdrift
die hem bezielde en die hij aan zijn toehoorders onweerstaanbaar wist mede te deelen.
En al mogt menige stelling paradox klinken en menige uitdrukking meer geestig en
scherp dan juist en waar zijn - toch zal niemand het, naar wij vertrouwen,
tegenspreken, dat allen die aldaar tegenwoordig waren, met aandachtige belangstelling
het oor aan den spreker leenden. Op 't gevaar af van iets preekerigs aan zijne voordragt
te geven, verdeelde de heer Dekker die in drie afdeelingen,
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waarin hij wees op de belemmeringen die de Vrije Studie in den weg staan: 1o. de
vooroordeelen waarmede de mensch van zijne geboorte af aan wordt doortrokken
en gevoed, die hem beletten een vrij en onbevangen eigen oordeel te vestigen; 2o.
de belemmeringen die hem door anderen in den weg worden gelegd. Het oordeel der
wereld: ‘Wat zal men er van zeggen? Hoe zal men dat opnemen? Is het wel
fatsoenlijk’? En 3o. de gebreken van het individu zelven, waaronder luiheid en
zinnelijkheid meestal eene eerste plaats bekleeden. In den loop zijner redevoering
wees spreker er voorts op, dat inzonderheid de beoefening der physica (vooral geen
metaphysica) het studievak is, dat het meest tot de kennis der waarheid leidt, en dat
vooral dat gedeelte, hetwelk zich de kennis van den mensch ten doel stelt, de
physiologie namelijk, ten zeerste verdient te worden behartigd. Ten slotte betoogde
spreker hoe wij allen door vrije studie krachtig en onvermoeid moeten streven naar
waarheid. In hare dienst moeten wij priesters en prinsen worden. In den strijd tegen
het monster leugen moeten allen zich beijveren hunne riddersporen te verdienen.Daverende toejuichingen vielen den talentvollen redenaar ten deel, en in hartelijke,
warme bewoordingen werd hem door den voorzitter van het gezelschap dank gezegd
voor de uitstekende wijze waarop hij zich van zijne taak had gekweten en het
genoegen daardoor aan zijne vele toehoorders verschaft.

[25 november 1868
Van den Rijn (LXXXI)]
25 november 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
279. (M.M.)
Blijkens de eendere datering van 22 November behoort het onderstaande tot
dezelfde inzending als de bijdrage in het nr. van 24 november.
Brennus: aanvoerder van de gallische Senones die in of omstreeks 390 n.C. door
Noord-Italië trokken en de benedenstad van Rome veroverden. Bereid om tegen een
afkoopsom zich terug te trekken, wierp hij volgens de overlevering zijn zwaard in de
schaal terwijl in de andere schaal het goud van de Romeinen werd afgewogen.
Staat van intelligentie: erenaam waarmee Pruisen zichzelf getooid had. den minister
van Eeredienst: Von Mühler.
De heer Dohm enz.: deze laatste zinnen tussen haakjes maken de indruk een
redactionele toevoeging te zijn.
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Van den Rijn, 22 November.
Naar men uit Darmstadt verneemt, zal de hessische Landdag niet, gelijk vroeger het
voornemen was, op feestelijke wijze worden gesloten, doch zal den leden eenvoudig
het recès aangekondigd worden. Aan den 20sten Landdag, welke op den 24sten dezer
maand zal vergaderen, zal terstond een ontwerp worden voorgelegd over het in stand
houden van de thans gebruikelijke wijze van het heffen der belastingen. De
toestemming, namelijk, in het heffen van eene belasting op de inkomsten is met het
einde dezes jaars verstreken, en de voorgenomen invoering van de zoogenaamde
klassen-belasting kan eerst in Julij 1869 plaats vinden. - Sedert in het hessische
Staatsblad de organisatie der Darmstadtsche Polytechnische-school, waartoe de
vroegere technische-school verheven is, gepubliceerd werd, houdt men zich te
Darmstadt ijverig bezig met de wijze, waarop de onderscheidene leerstoelen zullen
worden bezet. Bij de groote opgewektheid, welke alom in het Hertogdom (gelijk
elders) voor wetenschap in het algemeen en de ontwikkeling der techniek in het
bijzonder zich openbaart, ziet men inderdaad, indien de opgerigte leerstoelen goed
bezet zijn, - eene hooge wetenschappelijke vlugt tegemoet, vooral, daar men gebruik
zal kunnen maken van een groot gedeelte der docerende krachten van het opgeheven
instituut. Het ‘Polytechnicum’ zal in zes afdeelingen gesplitst zijn: Algemeene
wetenschappen; bouw-techniek; het ingenieurswezen; mechanica; chemische techniek
en landbouwkunde. De Mainzer Beobachter wenscht der nieuwe inrigting alle heil
toe, en hoopt, dat de tusschenzin ‘gelijk elders’, - daar, waar van zucht tot
wetenschappelijke ontwikkeling spraak is, - hier en daar moge worden opgevat als
eene beleefde vermaning om dien lof te verdienen voor zoo ver die nog niet verdiend
is. ‘Er zijn landen (aldus laat dat blad zich uit), die zich bij voorkeur als den zetel
der intelligentie beschouwen, en hun politiek overwigt nu en dan in de schaal werpen,
waarin onderwijs en beschaving moeten gewogen worden, zonder te bedenken, dat
het zwaard van Brennus tot zulke diensten ongeschikt is. Het is wel eens gebeurd,
dat overwinnaars op het slagveld onderlagen in den strijd op edeler gebied, en dat
de beschaving der overwonnenen de rigtsnoer werd van overheerschers. Dit nu is in
geenen dele van toepassing op ons gezegend Hessenland, 't welk nog altijd niet
volkomen geannexeerd is; doch de bezwaren, die de pruissische school-regeling in
het gewe-
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zen Keurvorstendom en in Nassau teweegbrengt, noopten ons tot de vraag, of de
“Staat van intelligentie” bij uitnemendheid wel zeer intelligent handelt, door zijne
inzigten optedringen aan gewesten, die, minder intelligent, daartoe nog niet op de
hoogte zijn? Hoe zou het den zo intelligenten Pruissen smaken, indien zij, geannexeerd door een min beschaafden vijand, - gedwongen werden, het verblijf in
hunne gevangenissen te ontzeggen aan den onverlaat, die den draak gestoken had
met de skelet-kleinoodien van Koningin Isabella? Zou niet zulke barbaarschheid ten
hemel schreeuwen? Zou niet het geheele pruissische volk, onder aanvoering van den
minister van Eeredienst, (den vervaardiger van het bekende kroeglied: Wir kommen
so eben aus 'm Wirthshaus, enz.), - zou niet het pruissische volk te wapen vliegen,
om de geschonden eer van die miskende doodsbeenderen te wreken? Men bedenke,
dat ook minder begaafde volkeren zekere zaken bezitten, waaraan zij gehecht zijn.
In Keurhessen en in Nassau verstoutte men zich, zorg te dragen voor goed onderwijs;
de meening, dat men in die landen er in geslaagd was, dit vooroordeel intevoeren,
was zoo algemeen, dat Pruissen zelf daardoor besmet was. Getuigen de vele
onderwijzers uit die streken, welken men eervolle aanstellingen in Pruissen opdroeg.
Is het nu billijk en verstandig, zoo spoedig na de inlijving zulke vooroordeelen hevig
aantetasten? Waarlijk, met eenig beleid zou men er in geslaagd zijn, de hoogere
pruissische intelligentie zoo volkomen in de geannexeerde landen intevoeren, dat
ook dáár alle lust tot spot met gewijde zaken met wortel en tak zou uitgeroeid zijn.
De post op de begrooting voor de uitbreiding van het gevangeniswezen zou geen
noemenswaard bezwaar opleveren, daar vele gasten dier inrigtingen (als bijv. de
luitenants, graaf von Eulenburg en von Schreven) slechts een zeer bescheiden gebruik
maken van de hun van staatswege toegekende vrije huisvesting’ (De heer Dohm,
hoofdredacteur van den Kladderadatsch, is tot gevangenisstraf veroordeeld, wegens
eene spotprent op de doodsbeenderen van zekere heiligen. De beide genoemde
luitenants, - veroordeeld wegens manslag, - zijn zeer korten tijd na hunne
veroordeeling weder bij het leger in dienst getreden.)

[26 november 1868
Brief van firma Enschedé aan Multatuli]
26 november 1868
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli. (Kopieboek 46. Museum Enschedé,
Haarlem; fotokopie M.M.)
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Den Heer Douwes Dekker
te 's Gravenhage
Haarlem 26 Nov. 1868
WelEdele Heer
Wij hebben de eer U ingesloten toetezenden een Bankbiljet RR 7036. groot f25.’,
ter voldoening van Uw honorarium verschenen 15 dezer.
Wij verzoeken U ons de goede ontvangst te willen berigten.
Met hoogachting hebben wij de eer te zijn
UWEd. Dv. Dienaren

[27 november 1868
Brief van Multatuli aan Houwink]
27 november 1868
Brief van Multatuli aan J. Houwink. Dubbel velletje postpapier, waarvan drie
bladzijden beschreven. (M.M.)
den Haag 27 Novr 1868
Waarde Heer Houwink, Den 2n December lees ik te Joure en den 3n te Bolsward.
Mag ik u verzoeken my op een dier beide plaatsen een woordje te zenden, (adres:
Taconis of N. Braunius Oeberius) waaruit ik zien kan of ik U en de vrienden te Sneek
kan komen opzoeken? Ik heb U namelyk een plan voortestellen dat gy waarschynlyk
goed zult vinden, en waardoor ik zonder geldelyke bydragen geholpen word. Ik vrees
dat uwe goede voornemens stuiten op lauwheid of tegenwerking. Denkt gy dat eene
lezing te Sneek goed opgenomen zou worden, goed! Ik ben gereed. Maar ook zonder
dat wenschte ik gaarne U en de Uwen te zien. De groete aan de geestverwanten. Dus,
ik hoop, tot weldra.
Uw liefhebbende
Douwes Dekker
Indien het U goeddunkt eene lezing te annonceren, vraag my dan niet eerst. Na 3
Decr is elke dag my goed, en wat gy, zonder my eerst te hooren, vaststelt zal ik
nakomen.
Wel degelyk voor dames, hoor! Dat malle misverstand moet uitgeroeid worden.
Ik heb Bokma's dupliek ontvangen. Dank! Ik denk er over den Leeuwarder te...
overtuigen. Ik ben verstoord, niet over zyne meeningen, maar over zyn toon.
Bovendien zyne meening schynt niet opregt. Ik zie er maar de onhandige poging in,
om z'n begane fout te dekken. Kinderen die schuld voelen, zyn altyd brutaal uit
verlegenheid. Aldus
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de Friesche! Wat ware eene ronde schuldbekentenis flinker geweest! Met pleisier
heb ik Fennema's broeder leeren kennen. Ook een degelyke jongen.

[28 november 1868
Telegram van Multatuli aan Houwink]
28 november 1868
Telegram van Multatuli aan J. Houwink te Sneek. (M.M.)
Op de keerzijde staat in potlood de volgende aantekening van de heer Houwink:
Morgen bijeen komen Wijnberg - 12 uur - van Rongh's Bokma Kingma Fennema
Troost J ten Cate Joustra Binkes N Haagsma G Geel

Telegram No. 3678
Aangeboden te Haag, den 28 Novb 1868, ten 12 u. 9 m. des n middags. Ontvangen
te SNEEK, den 28 Novb 1868, ten 12 u. 23 m. des n middags.
J. Houwink Sneek
Gister schreef ik U ben Vrijdag te Heerenveen gevraagd beschik niet over dien
dag
Dekker

[28 november 1868
Brief van Multatuli aan Braunius Oeberius]
*28 november 1868
Brief van Multatuli, waarschijnlijk aan N. Braunius Oeberius. Twee fragmenten
in afschrift van Mimi. (M.M.)
Den Haag 28 November 1868
Ik zal spreken
te Joure woensdag 2 Decr
Bolsward donderdag 3 Decr
te Heerenveen vrydag 4 Decr
Dat het aan U niet liggen zal my 't verblyf te Bolsward aangenaam te maken, zie
daaraan twyfel ik niet. Denk echter niet dat ik pretentieus ben, waarachtig niet! Maar
myn schryven daarover was onder den indruk van Winschoten, waar men my
voorkwam gereserveerd en zelfs vyandig gestemd te zijn. En dan de disharmonie
tusschen: ‘wy kunnen echter niet meer aanbieden dan f50’ en zekere hoogst deftige
fatsoenlykheid die my bevriezen deed. De brief van uitnoodiging was als van arme
lui, en de ontvangst affecteerde zekere hoofsheid die ik niet slikken wou.
Hoe ik ook om geld verlegen ben, geld is de hoofdzaak niet!
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want daarin ligt voor my de hoofdzaak, dat ik voel op bevriend terrein te wezen. Zoo
neen, dan ben ikzelf ook stug en onbeminnelyk. Voor ik ten uwent optreed, zal ik U
vragen of ge die dram. fragmenten weer wilt hooren (of anderen wilt doen hooren)
dan wel wat anders.

[28 november 1868
Advertentie in Sneeker Courant]
28 november 1868
Advertentie in de Sneeker Courant, no. 96, inzake een voordracht van Multatuli
in Bolsward. (Gemeente-archief Sneek; fotokopie M.M.)
Deze advertentie werd herhaald in het nr. van 2 december.

Multatuli.
De Heer EDUARD DOUWES DEKKER, zal, op Donderdag 3 December e.k., 's avonds
8 uur eene LETTERKUNDIGE LEZING houden, in de groote zaal van den Doele, te
Bolsward.
Entrée voor een Heer f1.
Entrée voor eene Dame 0,50.

[30 november 1868
Brief van Multatuli aan Houwink]
30 november 1868
Brief van Multatuli aan J. Houwink. Dubbel velletje postpapier, tot het midden
van blz. 3 beschreven. (M.M.)
den Haag 30 Novr 1868
Waarde Heer Houwink, Gisteravond ontving ik Uw telegram. Ik dank U wel. Er
staat echter: ‘Kom eerst Sneek.’ Nu, dat: eerst maakt me een beetje in de war.
Wel moet ik, als ik goed zie op uw kaartje, Sneek tweemaal passeren, (van Joure
naar Bolsward en van Bolsward naar Heerenveen) maar dat tel ik niet. Eerst Zaterdag
kom ik voor goed, en dan des te prettiger, omdat ik dan graag een dag of drie wou
blyven.
Dit zou ik U verzocht hebben ook zonder de lezing van Zondag. (Ik heb er veel
pleizier in, en ik dank U wel voor die regeling.)
Als een bewys hoe ik er staat op maakte in Sneek te komen, moet ik U verzoeken
een brief die waarschynlyk over 3, 4 dagen uit Milaan komen zal voor my te bewaren.
Er staat alleen Uw naam op 't adres. De myne niet. Er worden veel brieven van my
gestolen. Dit is een groot kruis.
Gy zult wel zien of de brief voor my is, aan de vrouwenhand.
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Mogt ge my willen of moeten schryven, dan is myn adres:
Woensdag avend by of door intermediair van den hr Taconis Joure.
Donderdagavend, idm idm Braunius Oeberius Bolsward
Vrijdag avend idm idm Mispelblom Beyer Heerenveen.
Van daar kom ik Zaterdag bij U.
Wees intusschen met de Uwen hartelyk gegroet van
Uw liefhebbenden
Douwes Dekker

[30 november 1868
Van den Rijn (LXXXII)]
30 november 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
283. (M.M.)

Van den Rijn, 27 November.
Omtrent eene der laatste zittingen van het Huis der Afgevaardigden deelt de
Kölnische-Zeitung het volgende mede: ‘De debatten over eenige posten der begrooting
van het departement van Financien leveren een voorsmaak van hetgeen men te
wachten heeft, zoodra de budjetten van Binnenlandsche Zaken en van Eeredienst
zullen behandeld worden. Het heeft zeer de aandacht getrokken, dat noch de minister
van Financien noch een zijner commissarissen, het woord hebben gevoerd, doch het
volle gewigt van dit voorpostengevecht hebben laten nederkomen op de schouders
hunner ambtgenooten voor Eeredienst en voor Binnenlandsche Zaken. Het
voorwendsel tot deze vreemde verdeeling van den arbeid scheen gevonden te zijn in
het verschil van meening over de administratie van Sleeswijk-Holstein, en het bezetten
eener schoolmeestersplaats te Cöslin. De kleine sommen, gezamenlijk ten bedrage
van 4000 thalers, die op de begrooting van Financien zijn geschrapt, hebben natuurlijk
geenen noemenswaardigen invloed op het deficit; maar wel is er uit het bestrijden
van sommige posten gebleken, dat de liberale fractie van het Huis geen genoegen
neemt met het onbepaald uitstellen der door graaf Eulenburg in de vorige zitting
toegezegde hervorming der administratie. Evenzoo is gebleken, dat men aandringt
op de in de grondwet voorgeschrevene nieuwe verordening op het schoolwezen.’
‘Het budjet levert eigenlijk het eenige terrein, waarop het Huis
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eenige magt kan ontwikkelen, althans tegenover nieuwe, of niet op vroegere wetten
gebaseerde posten. Daarom staat het dan ook der liberale fractie niet vrij, zoodanige
uitgaven goedtekeuren, waardoor oude misbruiken zouden worden bestendigd. Het
bestrijden daarvan is tevens de pligt der voorstanders van gematigde hervorming.
Wel is het nu en dan geoorloofd, genoegen te nemen met iets als voorloopige
afbetaling, doch men mag niet de hand leenen tot het oplappen van versleten zaken,
welker instandhouding het opbouwen van iets nieuws in den weg staat.’

[30 november 1868
Brief van Tine aan Potgieter]
30 november 1868
Brief van Tine aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje postpapier, tot het midden van
blz. 3 beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Milaan den 30st November 1868
Waarde Heer Potgieter,
Den 18den November ontving ik de 200 fr: t' was mij een ware uitkomst, ik wist
niet meer hoe mij te redden, want achterstand is zoo verderfelijk en kostbaar, ik moet
de strikste zuinigheid in acht nemen. de winter geeft zoo veel zorgen meer dan de
zomer. Houdt U overtuigd Waarde Heer ik U zeer dankbaar ben en weest zoo goed
de tolk te zijn bij aldegenen die belang in ons stellen en ons bijstaan in de moeijelijke
dagen die ik maar al te veel door moet worstelen.
Bij al de moeijelijkheden heb ik toch t' geluk dat de kinderen zeer gezond zijn en
in alles mij genoegen geven, Eduard is dagelijks werkzaam op t' Museum van
natuurkunde waar hij zeer voldoet, iedereen is er over uit hij zoo veel aanleg heeft
voor die wetenschap, Nonni gaat ook goed vooruit, mijne gezondheid is voor t'
oogenblik vrij goed, ik heb vijf weken lang gesouffreerd van die opératie maar nu
is dat ook voorbij. God geve, ik den winter goed door breng dan is mijne gezondheid
weer in order. Op t'oogenblik heb ik twee lessen maar ik hoop op meer.
Van harte hoop ik dat Uwe gezondheid niets te wenschen overlaat. reeds lang heb
ik geen tijding van Dekker gehad, dat is een zeer slecht teeken, want als hij iets goeds
te zeggen heeft wacht hij geen minuut t' mij mede te deelen. Wanneer zal dat tobben
toch eens een einde nemen? een man zoo talentvol en geniaal dat die gebrek lijdt is
toch wat al te erg.
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Waarde Heer Potgieter Ontvang mijnen hartelijken dank voor alles wat U voor ons
doet, Ik zoude al heel weinig gevoel moeten hebben als ik uwe liefderijke
belangstelling voor ons niet op hooge waarde stelden
Na mij in uwe vriendschap te hebben aanbevolen noem ik mij met de meeste
achting en genegenheid
E.H. Douwes Dekker

[1 december 1868
Advertentie in Leeuwarder Courant]
1 december 1868
Advertentie in de Leeuwarder Courant nr. 96. (Provinciale Bibliotheek van
Friesland, Leeuwarden; fotokopie M.M.)
Deze advertentie werd herhaald in het nr. van 4 december, met toevoeging van
het woord heden in de eerste regel.

Multa-tuli.
De Heer EDUARD DOUWES DEKKER zal op Vrijdag den 4 december 1868, 's avonds
ten zeven uur, eene
Letterkundige lezing
houden op de Groote Zaal bij de Wed. JORISSEN te Heerenveen.
Entrée: voor Heeren per persoon f 1.00.
id. voor Dames per persoon - 0.50.

[1 december 1868
Bericht in Provinciale Groninger Courant]
1 december 1868
Bericht in de Provinciale Groninger Courant. (Gemeente-archief, Groningen;
fotokopie M.M.)
den 25 dezer: nl. het overgenomen verslag d.d. 23 november.
den 30 November.
Naar wij uit zekere bron vernemen, zal de heer DOUWES DEKKER (Multatuli),
daartoe uitgenoodigd, hier binnen kort eene lezing houden over ‘vrije studie.’ Onze
lezers zullen zich herinneren met welk een enthousiasme deze talentvolle rede (zie
onze cour. van den 25 dezer) te Delft is begroet. We houden ons dan ook verzekerd,
dat het groninger publiek door eene talrijke opkomst zijne belangstelling zal doen
blijken voor den genialen strijder voor vrijheid op elk gebied.
GRONINGEN

[2 december 1868
Multatuli spreekt in Joure]
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Multatuli houdt een voordracht in Joure.
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[3 december 1868
Brief van Multatuli aan Braunius Oeberius]
*3 december 1868
Brief van Multatuli aan N. Braunius Oeberius. Fragment in afschrift van onbekende
hand. (M.M.)
Bolsward, 3 Dec. ½1
Bekommer U niet over de nonchalance my een paar uur aan m'n lot overtelaten.
Dit is me juist zeer aangenaam, want ik ben moe, en na allerlei ander gezelschap
wou ik graag eens een uurtje of wat alleen zyn met myzelf.

[3 december 1868
Multatuli spreekt in Bolsward]
3 december
Multatuli houdt een voordracht in Bolsward.

[3 december 1868
Brief van Tine aan Multatuli]
*3 december 1868
Brief van Tine aan Multatuli. Afschrift van onbekende hand. (M.M.)
Boven de tekst op blz. 1 de aantekening: brief van Everdine uit Milaan op verzoek
van Dekker overgeschreven voor Houwink die op reis was.
S: signor Salati, een italiaanse vriend van Tine.
Milaan 3 Dec.
Allen heel wel Beste-beste Dek tot mijn groote vreugde krijg ik daar je brief van
27. Nov. ik schrijf in vliegende haast om deze nog te verzenden je laatste brief was
van 22 Sept. ik heb geen ander gekregen ik heb ook nog eens geschreven. en ik kreeg
geen antwoord noch op den brief van den operatie noch op den laatsten ik twijfelde
geen oogenblik of er ware gewichtige reden die je verhinderden te schrijven. ik wist
niet wat ik denken moest; en vond het beste om te wachten tot dat je schreef ik vreesde
of je onaangenaam met de Policie had na je lezingen en dat mijn brieven niet veilig
waren enfin alles is goed en ik ben uit den angst en dan zulk een hoopvollen brief
dat is mooi! ja er is werkelijk een bezwaar voor 't reizen in de kou, de winter hier in
Milaan is niets in vergelijking van Holland en toch moet ik me erg in acht nemen.
maar als het zoo ver is zullen we zien, ik ben heel wel, de kinderen ook Edu is in
volle werkzaamheid in de Scienc Naturelle leert Chémie en is dagelijks eenige uren
werkzaam in 't Museum, die heeren kan ik niet genoeg roemen, zoo goed ze Edu
voorthelpen, verbeeld je dat hij reeds een Catalogus maakt. voor de Insecte hij word
door ieder een zoo vriendelijk behandeld de Chimie leert hij op het Instituut en nog
op een Cours Publique hij is den ganschen
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dag bezig en vol ijver men ziet hem nooit zonder boek en hij heeft een bijzonder
goed memorie hij is een heel eind grooter dan ik 't is compleet een man wijs in zijn
spreken, maar nog even kinderlijk. Nonnie word een lief meisje zij gaat famues
vooruit. op de Violon, zij moet daags vier uur studeren dat kind is door ieder geliefd.
beste Dek. S. is een voorbeeld van goedheid voor ons, door zijne hulp zullen wij
gaauw 't veel beter hebben deze maand is nog een maand van groote zuinigheid maar
geen gebrek. en dan hebben wij meer ruimte, kunt ge niets zenden wees dan niet
verdrietig. S. is voor ons allen een ware vriend, en met zoo veel liefde, over het
weinige waarover hij beschikken kan weet hij ons te helpen, en alles met die groote
eenvoudigheid ongelukkig heeft hij nog geen antwoord uit Pruissen dat begint hem
te vervelen. Beste Dek je brief was me een uitkomst ik ben zenuwachtig van vreugde.
S. had willen schrijven maar er is geen tijd meer de kinderen groeten je hartelijk.
beste Dek mijn hoofd is geheel beter na vijf weken pappen laat je dat genoeg zijn.
Lieve beste beste Dek dat we allen wel zijn heel gelukkig met je brief ik dank je nog
wel och Deklief wie weet hoe gaauw we elkaar weer zien; Ik ben na de Post geweest
er was niets ik dacht dat de brief was blijven liggen en ik heb jou brief ook veel te
laat ontvangen. de post is hier slecht. dag beste beste Dek houd moed ik kus je heel
heel hartelijk ik ben bang voor brieven. S. groet je zeer. adieu
E.

[4 december 1868
Multatuli spreekt in Heerenveen]
4 december 1868
Multatuli houdt een voordracht in Heerenveen.

[4 december 1868
Advertentie in Provinciale Groninger Courant]
4 december 1868
Advertentie in de Provinciale Groninger Courant inzake een lezing van Multatuli
op 10 december. (Gemeente-archief Groningen; fotokopie M.M.)

Multatuli.
EDUARD DOUWES DEKKER
zal op DONDERDAG den 10den December, 's avonds te 7½ uur, eene LEZING houden

over ‘VRIJE STUDIE’, in het CONCERTHUIS.
ENTRÉE: Heeren f1; dames f0.50.
PLAATSEN te bespreken 's morgens 10-2 uur.
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[4 december 1868
Advertenties in Leeuwarder Courant]
4 december 1868
Twee advertenties in de Leeuwarder Courant, nr. 97. (Provinciale Bibliotheek
van Friesland, Leeuwarden; fotokopie M.M.)
De tweede advertentie komt ook voor in de Friese Courant d.d. 7 december.

Multa-tuli.
De Heer EDUARD DOUWES DEKKER zal op heden Vrijdag den 4 December, 's avonds
ten zeven uur, eene
LETTERKUNDIGE LEZING
houden op de Groote Zaal bij de Wed. JORISSEN te Heerenveen.
Entrée: voor Heeren per persoon f1.00.
Id. voor Dames per persoon f0.50.

Multa-tuli.
De Heer EDUARD DOUWES DEKKER zal op Maandag den 7 December 1868, 's avonds
te 7 ure, eene
LETTERKUNDIGE LEZING
houden in de Groote Zaal van den Heer IJ. VAN DER WIELEN te Leeuwarden.
Entréeprijs: voor Heeren f1, voor Dames f0.50.
Toegangskaarten verkrijgbaar bij den Boekhandelaar A. AKKERINGA en bij den
Heer IJ. V.D. WIELEN.

[6 december 1868
Multatuli spreekt in Sneek]
6 december 1868
Multatuli houdt een voordracht in Sneek.

[7 december 1868
Brief van Multatuli aan Mimi]
7 december 1868
Brief van Multatuli aan Mimi. Enkel velletje postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
De rest van deze brief is niet teruggevonden.
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Leeuwarden 7 Decr
beste lieve mies, te Sneek ontving ik je brief. Daar ben ik allerliefst behandeld, en
ik geloof als ik f5000 vroeg, ze zouden ze geven. Juist daarom vraag ik niets.
De totaal indruk van myn reis is zeer overwinnend.
Ik heb je brief No 2. by Houwink geadresseerd. Daar je nu toch geen geld uit A.
hebt ontvangen, komt het niet te pas over het huis te deci-
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deren. Geen kamer voor JOU? Dat is komiek. Waarom is juist de niet aanwezige
kamer de jouwe? Gut Dat's gek.Ik ben opgeruimd. De Sneekers zyn om te zoenen. Ze waren zoo fideel dat ze
vergeten hebben my geld te geven voor gisteravend. Het scheen dat ze 't jammer
vonden dat met f50 of f100 aftedoen.Aan Zuur zond ik gister f160. - Ik had maar f140. maar 't kwam zoo uit dat Houwink
er f160 van maakte. Hij vroeg of ik niet maar liever f300 zond? (Die Sneekers meenen
het)
De avend van gister is onbeschryfelyk geweest. lief!Morgen ga ik naar Sneek terug.
Groningen blyft Donderdag 10.Dragten is verschoven op 11.Ik ben ook te Gordyk geroepen.Het enthousiasme is groot. Ik gunde je 't bytewonen. Er is iets roerends in. Ik wou
dat je me gister te Sneek (buiten 't boekje) eens voor de vuist had hooren spreken.
Dat heb je nooit goed gehoord.
Lieve mies, neem 't niet kwalyk dat ik zoo weinig schryf. Ik ben moe. Ik ben hier
met een rytuig aangekomen en ga eten, daarna slaaaapen waaraan ik behoefte heb.
Ik zal 't van avend goed maken Ik lees drama, maar spreek er by en dàt is 't aardigste.Morgen zal ik je een beetje geld sturen. Wees niet gierig en ook niet ongerust.Mooi dat je je maand betaald

[7 december 1868
Bericht in Friesche Courant]
7 december 1868
Bericht in de Friesche Courant. (Provinciale Bibliotheek van Friesland,
Leeuwarden; fotokopie M.M.)
LEEUWARDEN,

5 Dec. Maandag avond a.s. zal de algemeen bekende en gevierde
Multatuli (E. Douwes Dekker) in de groote zaal van den heer van der Wielen een
letterkundige lezing houden, die vooral ook voor dames geschikt zal zijn. De heer
Dekker wordt overal met uitbundigen bijval aangehoord, zoodat wij gelooven, dat
eene aanprijzing onnoodig zal zijn. Ook hier zal zeker een talrijk gehoor de talenten
van den genialen man willen bewonderen.

[7 december 1868
Multatuli spreekt in Leeuwarden]
7 december 1868
Multatuli houdt een voordracht in Leeuwarden.
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[7 december 1868
Intekenlijst te Sneek]
7 december 1868
Intekenlijst, door de heer Houwink opgesteld, om een bedrag bijeen te brengen
voor een geschenk aan Multatuli. Dubbel vel papier, waarvan drie bladzijden
beschreven. (M.M.)
De eerste dertig namen zijn alle in handschrift van Houwink.
Het gezamenlijke bedrag beloopt f 59.Sneek 7 December 1868.
Dames en Heeren!
Blijkens ingesloten lijstje werd gisteren avond het plan goedgekeurd, om Multatuli
uit erkentelijkheid voor de gratis gehouden of gegeven lezing, een cadeau te geven:
Uitvoering gevende aan die algemeen uitgedrukten wensch, zijn wij zoo vrij ieder
bezoeker in de gelegenheid te stellen, door inteekening op deze lijst daartoe het zijne
bij te dragen: Dertig personen (enkeld Heeren!) bekend zijnde hoopen wij dit getal
nog belangrijk zal toenemen al was het door dezulken, die niet in de gelegenheid
waren van déze lezing te leeren: Wij zullen niet trachten te bepalen, den schat van
kennis die men vrijheid heeft na zulk eene lezing, op de rekening courant met den
genialen man in zijn voordeel te brengen, wij kunnen daarom ook geen voorstel doen
omtrent de som der inschrijving, daar die wellicht in vergelijk altijd te klein zoude
zijn, alleen door, voor de ingeschreven gelden een blijvend aandenken te geven,
wordt de rekening courant voor dien avond zonder saldo afgesloten en lost zich het
mogelijk verschil der inschrijving gemakkelijk op, in den naam die wij ieder in de
gelegenheid zullen stellen te schrijven, op een bij het cadeau te voegen Albumblad:
Men stelt zich voor, (en wel op goede gronden) in de keuze van het voorwerp, het
beste te slagen, door een gouden Horlogie aan te bieden: Na informatiën is een goed
cijlinder voor 60 a 80 gulden te krijgen, gesteld er zijn of komen niet meer dan 30
opgewekten; dan zoude de inteekening f2. - kunnen zijn per persoon: Welnu dit tot
basis nemende verzoeken wij de ondergeteekenden, achter hunne namen te schrijven,
hoeveel zij, tot bereiking van het doel wenschen bij te dragen en de ongenoemden,
met hunne namen, ook het bedrag der inschrijving neder te schrijven. Verder wordt
vriendelijk verzocht, toonder dezes, het bedrag terstond uittebetalen op dat de zaak
direct afloope. Douwes Dekker is zoo even vertrokken hij leest heden avond te
Leeuwarden en komt morgen en overmor-
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gen weêr hier, donderdag is te Groningen en vrijdag te Dragten eene lezing bepaald
- Het Albumblad zal aan de vrienden, ter teekening worden aangeboden en behouden
wij ons voor, de uitreiking nader bekend te maken.
Voor de commissie
J. Houwink
Heeren:
Johs Schijfsma

Bedrag:
één gulden

Aanmerkingen:
betaald

S Gorter

twee gulden

Jan Schijfsma

een gulden

betaald

A: van Ringh

f2-

twee gulden betaald

G. Geel

f1

een gulden betaald

T. Bokma

f2

twee Gulden betaald

IJ. van der Meulen

f1

een Gulden betaald

S:K: van der Meulen

f2.-

twee Gulden betaald.-

I. Fennema

f2-

twee Gulden betaald

G. Cool Fz

2-

twee gulden betaald

J. Nauta

1-

een gulden betaald

P: Binkes

2 - twee guldens

betaald

J. van Driessen

f2-

twee gulden betaald

P:MF: Dethmers

f2

twee gulden betaald

R: van Driessen

Twe Gulden

Betaald

F. Wilhelmij

een gulden

Betaald.

S. Idserda

twee gulden

betaald

Joh Gorter

2 Gulden

betaald

R: van Driessen Jr

2 Gulden

betaald

P: Wilhelmij

1 gulden

betaald

H. J Kingma

2.- zegge twee gulden

betaald

H R Kingma

-

drie gulden betaald

H Joustra

Twee gulden betaald

A Br: Troost

Twee guldens bet

W H Visser

Een Gulden betaald

K: van Someren Greve

2.- bet:

P: Fennema

2- betaald.

F:A: Stam

2.-

bet:
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1

Bet.

J. Houwink

2.- zegge twee gulden

(betaald)
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ongenoemden!
P J Houwink geb Pieters...

f1.- zegge een gulden (betaald)

A P C Kingma (Mathlener Loderus)

f1.- betaald

M.H.A. Dethmers-van Harderwijk

f1.- betaald

T Joustra Geb Gaastra

f1.- betaald

N.C. Binkes

f1.- betaald

H.P. Binkes

1.- betaald

A.C. Schijfsma-Campen

f1.- betaald

Roelof Visser

1.- betaald

J.H. Nauta

1 betaald

H. Fennema Jr

f1.- betaald

[7 december 1868
Brief van Tine aan Stéphanie]
*7 december 1868
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 68-69.)
De gedrukte tekst heeft ten onrechte 1869.
Klaarblijkelijk zijn aanhef en slot weggelaten.
Milan, le 7 Décembre 1868.
Mes enfants se portent bien. Edou travaille assiduement au Musée; je crois qu'on
est très content de lui. La Nonni fait de grands progrès au violon; cela marche selon
mon désir.
J'ai reçu de bonnes nouvelles de mon mari. Bientôt il sera en état de nous rappeler
chez lui. Il voyage dans tout le pays pour ses séances publiques; il obtient un très
grand succès. Ne le crois pas usé ou un homme perdu. Son génie est en activité plus
que jamais. On est frappé de son éloquence et de ses idées sublimes et géniales. En
Frise on l'adore. Malheureusement il souffre du mal à la gorge, qui l'empêche
quelquefois de parler. On le nomme: ‘Le grand improvisateur’. Il parle quelquefois
quatre heures sans savoir d'avance ce qu'il dira, et il obtient un succès immense.
Dekker m'a promis de ne me faire venir que quand il sera sûr que les enfants peuvent
jouir d'une bonne éducation. Il est déjà en train de chercher une maison, de la meubler
simplement mais confortablement.
Moi je reste tout tranquillement dans mes habitudes ordinaires. J'ai une école où
je donne leçon deux fois par semaine. Ma santé va bien; la vie que je mène est toute
tranquille. Grande économie, mais sans soucis. De temps en temps je ris, même sans
toi. Sois donc contente de ma petite personne, pour le moment du moins. Monsieur
Salati est toujours le même, l'ami sincère de nous tous.
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Comme j'aimerais de passer une journée avec toi à Naples, dans ce climat doux. Oh,
pour moi, je quitterai l'Italie avec bien de regrets, et si la fortune me favorise, je
reviendrai en Italie.

[8 december 1868
Brief van Multatuli aan Mimi]
8 december 1868
Brief van Multatuli aan Mimi. Dubbel velletje postpapier, waarvan éen bladzijde
beschreven. (M.M.)
De aanhef luidde eerst: Gister (of eergister?) schreef ik je van, maar dit werd
doorgehaald behalve het eerste woord.
Zuur: de eigenaar van hotel De Toelast.
Leeuwarden Dingsdag
beste mieske, Gister schreef ik je van hier en ook dat ik je vandaag wat geld zou
zenden. Hierbij f40. Dan zit je niet zoo vervelend schraal.
Ik heb hier in Leeuwarden (waar de ontvangst me niet beviel) erg op m'n poot
gespeeld, en heb er schik van. Ze zyn hier bang voor me geworden, geloof ik. En
komiek is 't nu dat ze hooren zullen dat ik te Sneek zoo fideel was.
Daar was't allerliefst! Het was roerend.
Vandaag zend ik eens geen geld naar Zuur. Hij kan na die f160 - wel 2 dagen op
de rest wachten, vind ik Ik meen je geschreven te hebben dat ik tot 11 te Groningen een brief van je wacht.
(Doelen)
Den 11n vertrek ik vandaar naar Dragten. Mogt er op dien morgen nog geen van
je zyn dan laat ik na zenden.
Na Dragten weet ik nog niet. Dan moet ik even uitblazen. 't Is een komieke
existentie. Gestoord. veel zoenen, heel innig. dag mies. ik ontving hier f95.-

[8 december 1868
Brief van Multatuli aan Vening]
*8 december 1868
Brief van Multatuli aan F.S. Vening. Afschrift van Mimi (M.M.)
Leeuwarden 8 Decr 68
Geachte Heer Vening!
Uw brief deed my groot genoegen, en ik bedank U wel daarvoor. Ik doe dit te
liever, wyl het my de gelegenheid geeft een paar woorden te zeggen over gister-avend.
Ja, de ontvangst was... geen ontvangst!

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

248
Tegenstanders, vyanden, heb ik (en dat moet zyn) velen. Van hun kant ben ik verdacht
op alles, en ik wapen my daartegen.
Ik vergis me... niet op alles ben ik verdacht. Ik ontmoet hen nooit op publiek
terrein, en geef den hoop op, dáár myn handschoen te zien opnemen, dien ik voor
ruim zes jaar in 't strydperk wierp.
Goed. Dat is nu eenmaal de manier en de natie duldt het! Hoe dit zy, van vrienden, van geestverwanten, van helpers in den zwaren stryd
dien ik voer, heb ik recht, naar ik meen, iets anders te wachten, dan my hier te beurt
viel. Toen ik binnentrad, scheen men my niet te kennen. 't Kon zyn dat dit op het
eerste oogenblik indedaad zoo was, maar toen ik naast dat houten kastje stond, kon
men dan toch weten dat ik het was, niet waar? Welnu, niemand had het besef me een
stoel aantebieden. De naastby gezetenen, blozend van gemakkelyke welvarendheid
bleven zitten als palen, geheid in de grond.
Dit, en niet de soort van katheder (want après tout geef ik er niet om, hoe zoo'n
ding is) ontstemde my.En nu de wyze waarop ik lucht gaf aan myn indruk. Ik heb geen tyd om vormen
te zoeken. Als ik me daarmede zou ophouden, kwam ik niet klaar met het werk dat
my door ‘myn hemelschen vader’ d.i. waarheid en recht is opgelegd. Begrepen? Wel spyt het my dat die hartelyk gezinde Akkeringa daardoor gekwetst werd, maar
nog eens, ik heb geen tyd om te schiften. Waar in dienst van myn God moet geslagen
worden, sla ik, zonder genade, ook al trof het myn zoon, myne vrouw (een der grootste
heldinnen die de geschiedenis heeft aantewyzen!) en al trof het (gelyk steeds het
geval is) myzelf.De ‘vliegenreddende droomer Havelaar’ bestaat niet meer. Ik ben Multatuli die
te veel leed en droeg, om optezien tegen welken vyand ook.Toch ben ik liever, zooals myn oorspronkelyke aard is, zacht en goedig. Maar 't
misbruik dat de wereld daarvan gemaakt heeft, dwong me, niet dan geharnast uit te
gaan.
Waar ik hartelykheid voel, leg ik de wapens af, Vraag het aan de Sneekenaars.En ook in dien geest schryf ik U. Ge zyt ‘timide’ zegt ge. Ik ken dat gebrek by...
ondervinding. Stryd er tegen zooals ik gedaan heb. Ge moogt niet timide zyn waar
uwe hulp vereischt wordt.
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Nog eens: stryd er tegen! De overwinning is mogelyk niet alleen, maar (laat U dit
tot aansporing strekken) alle helden zyn timide geweest. (Karel de XII, frederik de
groote)
Karel beefde toen hy de eerste kogels hoorde fluiten. Hij gelastte zich zelf, daaraan
gewoon te worden, en zei: ‘dat zal voortaan myne myziek zyn!’
Frederik betrapte zich op vrees in zynen eersten veldslag. Hy greep zichzelf in
den borst, schudde zyn eigen lyf heen en weer, en riep: ‘sacrée carcasse’ verdoemd
ligchaam, ben je bang! Dàt zal ik je afleeren!’Op 't terrein waar wy stryden is andere (betere!) moed noodig dan soldatencourage.
Wees of word flink! Uw brief toont dat ge 't waard zyt! En wantrouw uzelf niet
te veel. Moedig U aan en oefen U. De tyd zal komen dat ge met zelfvoldoening
neerziet op den stryd dien gy te voeren hadt tegen uw eigen zwakheid, en gy zult
inzien dat geen vyand te vreezen is, nadat gy uzelf hebt gehard dien vyand flink
onder de oogen te zien.
Ik verzeker U dat ook ik van nature timide ben. Welnu, toch vrees ik thans niemand
en niets.
Die tyd zal, als ge wilt, ook voor U komen, en als ik soldaten ooit te kiezen heb
zal ik 't liefst hen aanwerven, die de riddersporen verdienden in den moeilyksten
veldtogt, in het veroveren van eigen zwakheid.
Ik dank U voor de boekjes. Ik had al myn geschryf successivelyk weggegeven, en
had het nu en dan noodig. Uwe bezending kwam my goed te pas.
Wees zeer hartelyk gegroet en breng s.v.p. ook aan Akkeringa myn groete over.
Het voorgevallene spyt my om zynentwil, niet voor my. Myn leven is nu eenmaal
stryd.
Adieu!
Douwes Dekker
vliegende haast

[8 december 1868
Advertentie in Provinciale Groninger Courant]
8 december 1868
Advertentie in de Provinciale Groninger Courant inzake Multatuli's lezing op 10
december. (Gemeente-archief Groningen; fotokopie M.M.)
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MULTATULI.
EDUARD DOUWES DEKKER
Zal op DONDERDAG den 10den December, 's avonds te 7½ uur, in het CONCERTHUIS
eene LEZING houden over ‘VRIJE STUDIE’.
ENTRÉE: Heeren f1-, dames f0-50.
PLAATSEN zijn te bespreken 's morgens

van 10-2 uur.

[10 december 1868
Multatuli spreekt in Groningen]
10 december 1868
Multatuli houdt een voordracht in Groningen.

[10 december 1868
Verslag in Friesche Courant]
10 december 1868
Verslag van Multatuli's voordracht d.d. 7 december in de Friesche Courant, no.
550. (Provinciale Bibliotheek van Friesland, Leeuwarden; fotokopie M.M.)
LEEUWARDEN,

9 Dec. Maandagavond trad de heer Edouard Douwes Dekker voor
het eerst als spreker op in de hoofdstad en wel in de nog niet geheel voltooide nieuwe
zaal van den heer IJ. van der Wielen. Die zaal was vol toehoorders, welke met
gespannen aandacht de dingen verwachtten, die komen zouden.
De veelbesproken en zeer verschillend beoordeelde Multatuli gaf in eene inleiding
zijne idéé's omtrent litteratuur en dramatische kunst in vrije bewoordingen te kennen,
en daarna fragmenten uit een onuitgegeven drama, dat de strekking heeft de
verhouding van vorstenzorg en volksbelangen aan te geven. Men kent den heer
Dekker als auteur, - dus moesten deze fragmenten wel bont, grillig, wildnatuurlijk
en in hooge mate satyriek zijn. - De denkbeelden der koningin omtrent den arbeid
van gekroonde hoofden waren subliem; de tooneelen in de koninklijke vertrekken,
naar wij hopen, nergens ter wereld photografiën; de schetsing van het hofkabaal en
van eergevoel bij den handwerksman prachtig.
Het nachtelijk toneel in 's konings vertrek, voorafgegaan door de allerdolste revue
over de schouderbedekkingen is een juweel van litterarische schepping; het hagelde
sarcasmen over de dwaasheden van aristocratischen waan; het flikkerde van pikante
persiflages tegen de ingebeelde vermoeijenissen, door welke zich soms gekroonde
hoofden meenen geplaagd te zien.
Het laatste fragment, eene beschouwing der koningin over liberaal
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en behoudend, was voorzeker niet het minst schoone gedeelte dezer geheel schoone
lezing. Nog eens repeterende hetgeen wij hoorden, applaudiseren wij nogmaals in
den geest.
Wanneer de heer Dekker binnen kort eens weder roeping mogt gevoelen in
Leeuwarden als spreker op te treden, wij hopen dat er voor hem dan minder
stootsteenen en struikelblokken op zijn redenaarsweg mogen liggen en hij niet telkens
in ergernissen behoeft uit te vallen. Het gewone publiek, och het is niet geniaal, volstrekt niet; het is eenvoudig en prozaïsch en kon al ligt die uitvallen van den
spreker aanzien voor ijdeltuiterij en pretentie, terwijl het bij den heer Dekker toch
niets anders is dan natuur, volle natuur.

[10 december 1868
Verslag in Provinciale Friesche Courant]
10 december 1868
Verslag van Multatuli's voordracht d.d. 7 december in de Provinciale Friesche
Courant. (Provinciale Bibliotheek van Friesland, Leeuwarden; fotokopie M.M.)
- De heer Douwes Dekker (Multatuli) heeft gister avond voor een vrij talrijk publiek,
circa 140 personen, waaronder een zeer klein aantal dames, gesproken, en heeft op
nieuw getoond groote talenten als schrijver, dichter en spreker te bezitten.
Was men zeer ingenomen met zijne voordracht, puntige soms zeer scherpe woorden
in het aanwijzen van maatschappelijke en letterkundige gebreken, minder was dit
het geval met het gekozen onderwerp; althans er waren er die dit niet konden
toejuichen. De zinspelingen waren met een te doorzichtigen sluier gedekt, zoodat
men het niet prijselijk vond de hooggeplaatste personen derwijze in hun privaat leven
ten toon te stellen en als onbeduidende wezens te ridiculiseren. De achting en eerbied
voor 't wettig gezag moeten niet worden ondermijnd.
Of deze dramatische schetsen in den smaak vallen? Bij eenigen wel; er zijn altijd
die liever het kwade dan het goede van de grooten der aarde vernemen. Doch worden
ze er wijzer en beter door, of wordt hunne ontevredenheid en wrevel er door gevoed?
De schrijver van den Max Havelaar is rijk met geesteskracht bedeeld en tot edeler
en nuttiger werk in staat. Hij kan door zijn letterarbeid wel noodiger waarheden
verkondigen en zal daardoor meer nut stichten.
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[10 december 1868
Advertentie in Dragtster Courant]
10 december 1868
Advertentie in de Dragtster Courant, no. 50, inzake Multatuli's voordracht d.d.
11 december. (Archief Drachtster Courant; fotokopie M.M.)
LOGEMENT ‘DE FENIKS’, DRAGTEN.
Op Donderdag avond 8 uur VERLOTING
vanwege M.S. DE JONG.
Op Vrijdag avond 7 uur:
MULTATULI.
Letterkundige voordragt, door den Heer
E. Douwes Dekker.

[10 december 1868
Ingezonden Stuk in Dragtster Courant]
10 december 1868
Ingezonden Stuk in de Dragtster Courant, nr. 50.
(Archief Drachtster Courant; fotokopie M.M.)
Mijnheer de Redacteur!
In uwe qualiteit van representant des publieks, heb ik de eer u 't volgende mede
te deelen.
Multatuli zal ons dorp met een bezoek vereeren, en ons een zijner drama's
voordragen.
Ik heb dit elders reeds van hem gehoord.
Het stuk is, even als de autheur, wel vreemd, maar geniaal. De voordragt is
meesterlijk.
Al wie iets buitengemeen-schoons wil hooren, kome!
Het is een letterkundig genie, dat spreekt, het genie, dat zich verheft boven het
alledaagsche, en in zijne objectivering van het uitstekende, zijne typen daarvan ten
exempel stelt.
Geen hart-verscheurende of traan-verwekkende geschiedenis wordt er opgedischt;
evenmin zal een geforceerde intrigue of een wonderbare ontknooping de aandacht
spannen of verrassen.
Dergelijke middeltjes heeft het genie niet noodig om waar genot te verschaffen.
Niet zoozeer de lotgevallen zijner dramatische personen, als wel hunne karakters
voert hij ten tooneele.
Scherpe contrasten, die eerbied en spotlust, medelijden en afschuw verwekken,
stelt hij voor.
Nu eens is 't een hoog ernstig tafereel, dan weer een humoristische
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voorstelling, straks een scherpe satyre - steeds tintelende van geest - in één woord:
geniaal!
Of 't ook geschikt is voor vrouwen?
Indien de vrouwen op een veel lager trap van ontwikkeling en beschaving staan,
dan de mannen, - laten ze dan t'huis blijven.
Indien dit niet zoo is - of wel - zoo de vrouwen (gelijk sommigen beweren) vooral
bij de waardeering van wat goed is en waar en schoon, beter nog oordeelen dan de
mannen, - laten ze dan komen, om toch niet verstoken te blijven van een groot genot...
Ziedaar M. de R.!. u vlugtig den indruk geschetst, dien Multatuli's voordragt op
mij maakte.
Onder betuiging van achting, heb ik de eer mij te noemen
Uw dienstw. dienaar,
†††

[11 december 1868
Multatuli spreekt in Drachten]
11 december 1868
Multatuli spreekt in Drachten en draagt voor uit Vorstenschool.

[11 december 1868
Verslag in Leeuwarder Courant]
11 december 1868
Verslag van Multatuli's voordracht d.d. 7 december, in de Leeuwarder Courant,
nr. 99. (Provinciale Bibliotheek van Friesland, Leeuwarden; fotokopie M.M.)

Letternieuws.
Een vrij talrijk publiek was maandag avond jl. in de nieuwe zaal van den heer v.d.
Wielen opgekomen, om de letterkundige lezing te hooren van den heer Eduard
Douwes Dekker (Multatuli). Algemeen waren de aanwezigen in groote verwachting,
waartoe de onmiskenbare talenten van den spreker allen grond gaven. Toch bleef
men, over 't geheel, onbevredigd. De heer Dekker gaf een door hem bewerkt,
onuitgegeven drama ten beste, waarin een koning en eene koningin de hoofdrol
spelen. Wij zullen de eersten zijn om te erkennen, dat het vele schoone gedachten
bevat, die, warm en levendig als ze werden voorgedragen, niet nalieten indruk te
maken. Ook de litterarische waarde wenschen wij geenszins te verkleinen. Maar van
den anderen kant wordt het stuk ontsierd door verscheidene platheden (om het zachtste
woord te bezigen) en tevens door schetsen, die wij 't zelfs wagen excentriek te noemen,
op het gevaar af, van bij de
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eerste gelegenheid op nieuw van den spreker te moeten vernemen, dat wij genialiteit
niet begrijpen en aanzien voor excentriciteit. Wat ons het best van alles beviel, was
het slot of eigenlijk des sprekers toespraak tot het publiek, nadat de voordragt van
het drama was afgeloopen. Dáárin verkondigde hij inderdaad menige waarheid en
sprak hij eene taal, die verheven en schoon mogt worden genoemd.
Toch kon dit de ontstemming niet wegnemen, waarin de spreker zijne hoorders
den ganschen avond had gebragt door zijne herhaalde uitvallen over inrigting van
zaal, catheder enz. - Gaven die hem aanleiding tot aanmerkingen, hij had ze in geen
geval bij zijne hoorders mogen brengen, veel minder nog de zaak hen mogen
imputeren. Hoe men ook over ‘het publiek’ moge denken, ieder spreker is achting
verschuldigd aan zijn auditorium, al bevinden er zich dan ook weinig dames onder.
Zijne houding op dezen avond zal er niet toe medewerken om althans het door hem
gewenscht grooter aantal dames bij eene volgende lezing te doen opkomen.

[11 december 1868
Brief van Sietske Abrahamsz aan d'Ablaing]
11 december 1868
Brief van Sietske Abrahamsz aan R.C. d'Ablaing van Giessenburg. Dubbel velletje
postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
Deze brief kan pas begin februari 1869 in Holland zijn aangekomen.
De weduwe van oom Jan: op 11 september 1864 was Jan Douwes Dekker te
Grissee overleden; van de vroegere rijkdom was toen vrijwel niets meer over.
Soerabaija 11 December 68
Waarde Heer d'Ablaing!
Ik heb een vriendelijk verzoek aan u, en zal maar dadelijk met de deur in het huis
vallen. Gaarne zou ik een photografie van Oom Eduard hebben, al is het zonder
handschrift. Wilt u s.v.p. een exemplaar met de mail zenden en dan den Heer Koning
vragen om 't mijne en de andere welke hij later voor mij besteld heeft, dan kunnen
ze te zamen verzonden worden. Over de onkosten kunt u disponeren op de Geldersche
kade, want ik heb deze mail er over geschreven. U zult mij zeer verpligten met deze
commissie zoo spoedig mogelijk ten uitvoer te brengen. Eerst verwachtte ik die
portretten met den Heer v.d. Tuuk, maar deze schreef mij niets van dien aard te
hebben meegebragt en zoo werd ik weder te leur gesteld.
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U zult misschien vernomen hebben dat ik naar Soerabaija vertrok, en daar beter
geplaatst ben dan te Batavia. Mijn adres is hier bij den Heer Anemaet, die eene
pleegdochter heeft voor wiens onderwijs hij eene gouvernante verlangde. Vroeger
was zijne tegenwoordige vrouw hier in die betrekking - Deze dame is te Petersburg
geboren, had een Duitscher tot vader, eene Poolsche moeder en is in Zwitserland
opgevoed te Lausanne. Later bragt ze een tijd in Engeland door, en ze spreekt Fransch
Engelsch en Duitsch zeer zuiver. Te Soerabaija loopen allerlei gerugten omtrent haar
afkomst en de praatzieke wereld verzint romans, waartoe ze aanleiding vindt in die
cosmopolitische gegevens. De dame is zeer beschaafd, maar ik voel weinig sympathie
voor haar. Ze is mij te veel tirée à quatre épingles in alle opzigten en te verfijnd pour
avoir du coeur. Vormen tot op zekere hoogte is noodzakelijk in onze lieve (?)
maatschappij, maar zooveel van dat artikel doet mij aan diplomatie denken.
Mijne pupil is eene kleurling, die door haar pleegvader vóór zijn huwelijk en voor
de komst der russische erg werd bedorven. Thans is ze wat meer onder contrôle, en
heeft voor 't overige een aangenaam karakter en ijver voor hare lessen. - Het kind is
nog al vlug van aannemen en is zeer vrij opgevoed, en heeft een perfect geheugen
maar weinig logisch verstand. Toch is ze soms origineel, 't geen vele menschen voor
knapheid aannemen, zoodat ook het veel misbruikte woord knap op haar wordt
toegepast, althans wijl ze met bewonderenswaardige vlugheid haar vingers over de
piano laat gaan zonder van muziek veel te verstaan. Maar het publiek hier is
oppervlakkig, men wil show, wind en bluf.
De heer Anemaet is a gentleman van top tot teen, beleefd en welwillend en zeer
een homme du monde. - Het huisgezin hier is zeer Europeesch, en ik mis er geheel
die kale bluf welke me in vele parvenus v. Java zoo stuitte. Vóór de westmousson
wanneer het hier soms zo ondragelijk warm is hebben we bijna 3 maanden te Malang
doorgebracht. - Ge kent die streek misschien. - Circa 4 uur rijden v. Passaroean en
1400 voet hooger. Een verrukkelijk mooi plaatsje vooral in den omtrek. Mr Anemaet
heeft daar een huis in eigendom en we vertrokken met een paar bedienden en wat
huishouding. Meubelen waren er. - Ook een rijtuig en de paarden werden gezonden.
Het klimaat en de omgeving daar bevielen mij bijzonder. Dáár zijn de menschen
zooals ik me had voorgesteld ze allen in Indië te
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vinden, en toch was te Malang een zeer deftig publiek. Komiek waren bijna allen
van adel of ten minste van gedistingeerde famille. Ook is er een logement en een
hospitaal voor reconvalescenten. - Dit gesticht is prachtig gelegen en dikwijls zei
mevw. Anemaet wanneer we hier en daar in de rondte zagen: ‘c'est la Suisse tout à
fait.’ De Assistent Res. was een Jonkheer v. Nispen en zijne vrouw eene freule Lawick
v. Pabst tot Nijeveldt. De burgermenschen mogen lagchen om adel of hooge geboorte,
ik vind er iets eerwaardigs en deftigs in, maar daarom duizend maal jammer, wanneer
iemand door gebrek aan materieele rijkdom zijne hooge geboorte niet in eere kan
houden. Toch vind ik adel alleen niet genoeg, wanneer het ophoudt met een naam,
er hoort bij noblesse du coeur, een gecultiveerd verstand en eene gesoigneerde
opvoeding. Maar enfin, dit alles vereenigd is moeijelijk te vinden.
Van Oom Eduard hoor ik niets. Hij heeft mij geschreven maar die brief schijnt
verloren zoodat ik niets ontvangen heb. Graag zou ik iets van me laten hooren, maar
ik weet niet waarheen te adresseren, de man zal zwerven zoo als gewoonlijk, en ik
kan er niets aan veranderen ten minste niet afdoend. De Milanezen laten me ook
zonder berigt; waaruit ik opmaak dat er geene aangename dingen te vertellen zijn.?
't Is wèl ongelukkig, wie of wat de oorzaak is à part gelaten is 't toch een droevig
einde.
De weduwe van oom Jan woont hier in zeer moeijelijke omstandigheden.
Persoonlijke omgang met geesten heeft ze niet meer maar haar geloof daaromtrent
is onveranderd en de verwachting van de toekomst zeer hoog. - De beide oudste
jongens zijn op kantoor en studeren voor ambtenaar, maar de kinderen zijn 7 in getal,
dus er is veel in hunne opvoeding te voorzien, en de geesten schijnen geene materieele
hulp te geven.
Aangenaam zal het mij wezen, uw goeden welstand en die uwer famille te
vernemen. Hebt ge eenige mooije Fransche of Engelsche werken, 't zij romans of
andere lecture (mits 't niet al te philosophisch is) zend mij dan eenige boeken tevens,
wanneer de portretten gaan, dit kan immers per mail? - De Geld. kade zal uwe
rekening voldoen.
Geloof mij met de meeste achting na groeten aan uwe famille
truly yours
Sietske Az.
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[12 december 1868
Telegram van Multatuli aan mevrouw Houwink]
12 december 1868
Telegram van Multatuli aan mevrouw Houwink. (M.M.)

Telegram No. 119
Aangeboden te Heerenveen, den 12 Decb 1868, ten 3u 42m. des n middags.
Ontvangen te SNEEK, den 12 Decb 1868, ten 3 u 57 m. des n middags.
Mevrouw Houwink Sneek
Kom heden niet. Moe van hoesten. Dragten goed. Zend brieven hier. Tot Dingsdag
Hartelyk gegroet.Dek

[12 december 1868
Verslag in Provinciale Groninger Courant]
12 December 1868
Verslag van Multatuli's lezing d.d. 10 december in de Provinciale Groninger
Courant. (Gemeente-archief Groningen; fotokopie M.M.)
reeds vroeger: zie het verslag d.d. 24 november.
- Gisteren avond hield de heer E. DOUWES DEKKER (Multatuli) in de bovenzaal van
het Concerthuis voor een vrij talrijk publiek, waaronder men ook dames opmerkte,
zijne aangekondigde voordragt over ‘Vrije Studie.’ Hebben wij reeds vroeger den
hoofdinhoud dier rede opgegeven, 't bleek thans, dat de lof der hollandsche bladen
wel verdiend was. Van 't begin tot het einde wist de welsprekende redenaar zijn
auditorium te boeijen.

[14 december 1868
Brief van Multatuli aan Houwink]
14 december 1868
Brief van Multatuli aan J. Houwink. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Gorredyk Maandag avend
voor de lezing
beste beste Houwink, Dank voor Uwen lieven brief. Neen, ik wil geen wol aan
hebben. Dat is toegeven in die malle eischen van 't lichaam.
Straks moet ik ‘optreden’ (dominees woord) en als m'n keel zoo goed was als myn
stemming, ware er geen vrees voor den uitslag. Ik heb bezoeken gehad (want ik zelf
bleef thuis om m'n keel te sparen) van de heeren Ebbinge (docter) Zwart (aptheker)
ten Cate (Dominé) Habbema (ontvanger) & Koopmans.
De stemming schynt hartelyk.-
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Hierby een brief uit Appingadam, van Mr van Loon, kantonregter en schoolopziener,
waaruit gy zien zult dat ik niet daarheen ga. (Misschien ga ik later toch uit een soort
koppigheid, maar nu niet.)
Ik heb een brief van Kruisinga uit Arum. Ik word daar aanst. Vrydag gewacht.
Alzoo, (en dit is nu de hoofdinhoud van dezen brief) wilde ik gaarne de dagen
vóór vrydag bij U doorbrengen.
Hoe laat ik nu morgen van hier ga weet ik niet. Daar ik (door 't hoesten) slecht
slaap wilde ik niet gaarne te vroeg opstaan, en ik weet nu niet hoe de treinen (of
booten) van Heereveen loopen, noch ook of ik altyd zonder te groote onkosten van
Akkrum naar Sneek kan komen. Indien ik dus morgen avend niet kom, denk dan dat
ik te laat ben opgestaan of zoo iets.
Toch wil ik proberen U van Heereveen te telegraferen.Zie eens wat een lieven brief van een der Dragters. De schryver er van had me
ook te Leeuwarden gehoord en zeide (tot myn groot genoegen) even als gy dat de
2e keer hem beter bevallen had dan de eerste. Zóó moet het zyn.Ik kan U niet zeggen hoe bly ik ben met Uw brief, zoowel wat toon als wat inhoud
aangaat. Kyk, zulke hartelykheid geeft kracht! Gisteravond heb ik my 3 uren bezig gehouden met de brochures van den heer
t-Cate en Joustra. Er is in beide veel veel flinks. (één ding vooral blinkt in beiden
uit: moed.) maar Er is dus een maar? Ja. Doch die beide stukken zyn te respectabel om ze met een
flauw voorbygaand woordje aftedoen, en ik zal aan beide Heeren een uitgewerkt
stuk leveren over hunne stukken.
Iets echter waarby ik geen maar heb is het verslag van de Sneeker heeren 20 Decr
1865!!
Dàt is prachtig! Eere aan al die heeren, en aan den steller van 't stuk. Daarover
nader!Ik voel dat er veel goeds te doen valt, en geloof in Vriesland het punt gevonden
te hebben waarnaar Archimedes zoo verlangde, (om namelyk alles in beweging te
brengen) Ik schryf haastig, want vóor de lezing (nog een ¼) heb ik nog meer te schryven,
en ik kryg bezoek. (zoo even Dr Blom.)
Wees hartelyk met Uwe lieve vrouw gegroet, heel hartelyk.
Uw liefhebbende
Dek
zóó heet ik, weetje
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[14 december 1868
Multatuli spreekt in Gorredijk]
14 dec. 1868
Multatuli houdt een voordracht in Gorredijk.

[15 december 1868
Advertentie in Leeuwarder Courant]
15 december 1868
Advertentie in de Leeuwarder Courant, nr. 100. (Provinciale Bibliotheek van
Friesland, Leeuwarden; fotokopie M.M.)

Multatuli.
EDUARD DOUWES DEKKER

zal op Vrijdag den 18 December 1868, 's avonds te 7 uur, ten huize van J. MEIJER te
ARUM
EENE LEZING HOUDEN.

[17 december 1868
Ingezonden Stuk in Provinciale Friesche Courant]
17 december 1868
Ingezonden Stuk in de Provinciale Friesche Courant inzake Multatuli's voordracht
d.d. 7 december. (Provinciale Bibliotheek van Friesland, Leeuwarden; fotokopie
M.M.)
Zie voor de polemische toon van dit Ingezonden Stuk de kritiek in het nr. van 10
december, en die in de Leeuwarder Courant d.d. 11 december.
De gehele tekst van dit Ingezonden stuk werd overgenomen in de Sneeker Courant
van 23 december. (Gemeente-archief Sneek; fotokopie M.M.)
Multa, multa tulisti enz.: veel, veel hebt gij gedragen, maar roemrijk hebt gij
gestreden.

Ingezonden stukken.
Rechtvaardigheid eischt nog ééne getuigenis, eene getuigenis der waarheid, aangaande
de letterkundige voordracht, door den heer E. Douwes Dekker op maandag den 7
d.m. te Leeuwarden gehouden. Zeker! hoog, zeer hoog gespannen was de verwachting
van de velen die zoo uit de stad als uit verschillende oorden der provincie waren
samengekomen om den gevierden schrijver van den Max Havelaar te hooren, te zien.
En!! zoo kunt ge thans vernemen: ‘men bleef over 't geheel onbevredigd.’
Onbevredigd!? Ziet, met vrijmoedigheid beroepen wij ons op uwe waarheidsliefde,
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voor den man die den moed had openlijk en rechtstreeks op te komen tegen de
onwaardige, slordige ontvangst hem bereid; die later ridderlijk de baan ruimde aan
den Jan met zijne rinkelende glazen en daardoor misschien enkelen beschaamde die
tot die onedele concurrentie aanleiding hadden gegeven.
En de lezing zelve? Zullen wij ons laten terughouden haar om inhoud en vorm
naar verdienste te roemen, door het gevaar dat wij dan gerekend zullen worden onder
degenen: ‘die liever het kwade dan het goede van de grooten der aarde vernemen?’
Waarlijk daarvoor hebben wij de waarheid te lief. Want onwaarheid is het dat de
lezing van den heer Dekker enkel negatief was, zoodat hij Göthes ‘GEIST der stets
verneint’ gelijk kan geacht worden; onwaarheid ook dat hij: ‘hooggeplaatste personen
in hun PRIVAAT leven zou hebben ten toon gesteld.’ Immers hij stelde den vorst en
de vorsten voor in hunne betrekking als zoodanig en naast hem die aan ijdele en
onwaardige beuzelingen tijd en hart schenkt, plaatst hij de vorstin, de edele, die door
hare positieve deugden, haren stand versiert en ieders eerlijke hulde verdient.
Tegenover den hoveling met het ledig hoofd en het ledig hart staat de reine dochter
uit het volk, wier hart de zetel is van ware praktische poezij nl. plichtsbetrachting
uit menschenmin. - Wie durft beweren dat hij die aldus hulde doet aan waarheid en
deugd: ‘de achting en den eerbied voor 't wettig gezag ondermijnt?’ Voorwaar! dat
doen zij die hun wettig gezag gaan stellen onder 't licht van zoodanige schetsen en
dan bevinden dat het daardoor zijn prestige verliest; dat doen zij die hunne personen
gaan stellen voor het beeld dat de dichter hun voorhoudt en dan bevinden dat hunne
trekken met die des beelds overeenstemmen; dat doen zij die liever nederige
plichtplegingen maken voor vergulden nietigheid dan harte's hulde brengen aan
waarheid en aan deugd. - Van dezulken alleen kan men verwachten dat zij met
opgetogen dankzegging iemands handen drukken en daarna den staf over hem
breken... Misschien... uit vrees om den hooggeplaatste te mishagen!?
Dit over den inhoud van Multatuli's lezing, nu nog een paar woorden over den
vorm. Is 't waar? werd zijn stuk: ‘ontsierd door zoo verschillende platheden (om 't
zachtste woord te bezigen) dat zulks er niet toe zal medewerken om bij eene mogelijke
volgende lezing een grooter aantal dames te doen opkomen?’ Wel! Wel! die lezing
ontsierd door platheden, om 't zachtste woord te bezigen, zoodat een harder woord
toch
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nog waar zoude zijn!? Wel! Wel! hoe kuisch! hoe kiesch! Neen! bij God! hoe onkuisch
en onkiesch,! hoe vuil en kwaadaardig!
Eene voordracht, schitterende van geestesvonken, petilleerende van vernuft, waren
humor, die hier ons een traan ontlokt door de roerendste voorstelling (denk aan den
armen hongerstand) die daar tot een gullen lach ons dwingt (denk aan den
kneveljonker); die valschen kunstzin ontmaskert en ware warme poëzij uit 't harte
oproept, die te willen verlagen tot eene plattitude voor kiesche ooren ongeschikt....
Maar had ik 't dan mis toen ik meende in 't oog van de weinige toehoorderessen, de
beste beoordeelsters van kiesch en onkiesch, te zien schitteren eene vonk van geestdrift
voor den genialen lezer; was dan de blos die uwe wangen kleurde een blos van
schaamte of wel een warm teeken van sympathie voor den dichter, die wat daar waar
en goed en edel is in uw harte aanroerde met zijnen bezielenden tooverstaf? Hebt gij
er aan gedacht zelfs, een enkel hard woord, dat den grilligen dramaticus wellicht
ontviel, euvel te duiden? Berouwt het u daar geweest te zijn? Zult gij uwe zusters
waarschuwen tegen eene volgende keer of ze oproepen en aansporen om dan een
genot te komen smaken, dat ze helaas! nu hebben gemist? En nu ten slotte. Liever
dan een stok te zoeken om... ge weet wel wat te doen... deelen wij in de stemming
van den man, die na den afloop van Multatuli's lezing ons verhaalde: hoe hij op reis
naar stad een schitterend luchtverschijnsel had waargenomen en hoewel misschien
iets boertend toch met geestdrift uitriep: dat, dat was eene profetie van hetgeen wij
dezen avond zoude genieten.
Toehoorders van den heer Douwes Dekker! inwoners van het land dat op ronde
waarheid boogt! zult gij uwe handen (in den zak) terug houden als ik u nu in naam
der eenvoudige waarheid oproep, om ze als uit de verte toe te reiken aan Multatuli
en stemt gij met mij in als ik zeg: ‘Gij waart ons welkom en zult dat telkens weder
zijn als een Apostel der waarheid als een man des geestes en der groote kracht!?
Multa, multa tulisti sed gloriose luctatus es?’
H.
K...

[17 december 1868
Ingezonden Stuk in Dragtster Courant]
17 december 1868
Ingezonden Stuk in de Dragtster Courant, no. 51 (Archief Drachtster Courant,
Drachten; fotokopie M.M.)
het bericht: zie het Ingezonden Stuk d.d. 10 december.
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Aan den Uitgever der Dragtster Courant.
Ik voel mij verplicht een woord van dank toe te brengen - en ik doe het hier openlijk
- aan den inzender van het bericht, opgenomen in het vorig nummer, over de
voordracht van Multatuli en aan U voor de plaatsing. Ik meen althans zeker te weten,
dat er hoorders zijn geweest, die door het lezen van dat bericht van plan zijn veranderd
en zich niet meer hebben laten terughouden. - De onverdeelde aandacht, aan de
voordracht des heeren Dekker geschonken, getuigde van de algemeene belangstelling.
't Was een genot dien man te hooren; ieder woord boeide; het genie sprak in alles.
Is 't waar, dat Multatuli zijn bezoek hier zal herhalen, mij dunkt dat de opkomst
van hoorders en hoorderessen nog grooter zal zijn.
Verplicht met de opname hiervan
Uw dw. dr.
M.

[18 december 1868
Multatuli spreekt in Arum]
18 december 1868
Multatuli houdt een voordracht in Arum.

[18 december 1868
Brief van Busken Huet aan Multatuli]
*18 december 1868
Brief van Cd. Busken Huet aan Multatuli. Afschrift van Mimi. (M.M.)
Deze brief kan Multatuli niet voor februari 1869 hebben bereikt.
de Bye: bij deze naam die Mimi blijkbaar slecht heeft kunnen lezen, staat telkens
een vraagteken. De naam is aangevuld overeenkomstig de publikatie in Brieven van
Cd Busken Huet (Haarlem 1890) blz. 195-200.
o.c.: onder couvert.
de Sneeker Courant: zie de aflevering d.d. 18 juli 1868.
doorgravingswerken: de arbeid aan het kanaal van Suez, in 1859 begonnen,
naderde in 1868 z'n voltooiing; het kanaal werd in 1869 geopend.
Batavia, 18 December 1868.
Waarde Heer Dekker, Op twee of drie dagen na bevind ik mij thans zes maanden
met vrouw en kind in Indie; zonder mijn toedoen zijn de stukken, betrekking hebbende
op mijne onderhandelingen met Hasselman, door de Waal openbaar gemaakt; den
inhoud dier stukken, uit de laatste mailberigten hier bekend geworden, behoef ik niet
langer voor iemand verborgen te houden; zij hebben in Holland en hier een begin
van uitvoering gehad; en ofschoon die uitwerking nog ver van volledig is, kan ik
mijne positie op dit oogenblik toch min of meer overzien.
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Gij plagt te beweren, dat ik tegen het geschreeuw der indische dagbladschrijvers
‘meer dan opgewassen’ was. Doch vooral in den eersten tijd heb ik menigmaal
gevreesd, dat uwe voorspelling verkeerd uitkomen zou. Op de gniepigste wijze ben
ik, en word ik nog dagelijks aangevallen; niet het minst door de vrienden en vereerders
van dienzelfden Van der Hoeven, aan wien gij meendet, mij veilig te kunnen
aanbevelen. Van der Hoeven zelf doet uit de verte, als medearbeider en vaste
korrespondent van de Samarangsche Locomotief, ijverig mede. Bij mijn optreden als
redacteur van den Java-Bode op 1o Julij, werd het Bataviasche Handelsblad
geschreven door Lion, het Nieuw Bat. Handelsblad door Van der Does de Bye. Sedert
15 Nov. is daarin verandering gekomen. Lion redigeert nog steeds het B.H., doch in
plaats van De Bye is Keuchenius opgetreden. Voor mij is dat in zoo ver eene
verbetering als Keuchenius, hoewel ook hij mij bij voortduring aanvalt en bestrijdt,
nogtans minder luid scheldt.
Gij kunt begrijpen, hoe, gedurende de nu bijna voltooide eerste zes maanden het
lot van den Java-Bode heen en weder geslingerd is. Eerst werd het blad met een
onmiddellijken en nog altijd wordt het met een aanstaanden ondergang bedreigd.
Gelukkig zijn geschikte redacteurs in Indie niet opgeschept. Bovendien is de uitgever
ingenomen met mijn persoon, met mijn werk en met mijn rigting.
Die rigting is het voorname punt. Mijn voorgevoel toen ik uit Holland vertrok is
volkomen bevestigd. De koloniale liberalen alhier hebben hun besten tijd gehad, en
een groot gedeelte van het publiek is het door hun uitgeoefend terrorisme hartelijk
moede. Trots al het geschreeuw van Lion c.s. heeft er eene reactie plaats in
conservatieven zin. Te dien aanzien heeft de ondervinding mij niet teleurgesteld.
Integendeel. Zoowel in de handels- als in de ambtenaarswereld heb ik flinke mannen
leeren kennen, die volkomen genezen zijn van de vrij-arbeidskoorts. Wat men in
Holland conservatieven noemt, trof ik hier niet aan, maar wel vele personen die het
bestaande regeeringsstelsel gehandhaafd wenschen te zien, ten bate van Java-zelf.
Omtrent één punt zijn allen het eens: het batig slot moet plaats maken voor eene
vaste bijdrage van Indie aan Nederland.
Mijn invloed zou sneller toenemen en grooter zijn, dan hij nu reeds is of doet,
indien hier meer lieden waren, die begrijpen kunnen, dat men op kerkelijk gebied,
gedurende eene reeks van jaren liberaal geweest kan zijn, en het niettemin in de
politiek met de conservatie-
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ven kan houden. Ik roer dat punt aan, omdat ik zeker weet, dat vele personen hier
even zoo oordeelen over u als over mij. Dat is niet mogelijk, zeggen zij, dat Multatuli
dezelfde zou gebleven zijn als voorheen, en nogtans op dit oogenblik partij gekozen
zou hebben tegen de liberalen. Wordt uw naam in de Indische couranten genoemd,
dan is het steeds in gezelschap van dien van Roorda van Eysinga, en men weet
blijkbaar niets anders van u als dat gij indertijd Max Havelaar geschreven hebt. Gij
zoudt aan dezelven en aan het positieve in uwe beginselen, mijns inziens, eene groote
dienst bewijzen, indien gij het een of ander strijdschrift uitgaaft, en daarin op uwe
wijze, primitief en krachtig, de stellingen ontwikkeldet, die eenigen tijd geleden door
u in de Sneeker-Courant geplaatst zijn. Zelfs houd ik het er voor dat die of eene
dergelijke publikatie volstrekt noodig is om het gezag van uwen naam in Indie te
herstellen. Haagsche korrespondenten van Indische dagbladen (met name de
korrespondent van Lion, maar ook die, welke vroeger Van der Hoeven en De Bye
bediende en thans Keuchenius bedient) maken U hier zwart. Zij zouden dat niet
kunnen doen, indien gij een manifest uitgaaft, waaraan wij ons konden vasthouden.
Naar uw tegenwoordig verblijf (ik zend daarom dezen brief o.c. aan Nahuijs, in
den Haag, met verzoek hem u te doen geworden) kan ik alleen gissen. Afgaande
namelijk op de rubriek ‘Van den Rijn’ in de H. Cour. vermoed ik dat gij u steeds te
Keulen ophoudt. Uit de Hollandsche couranten weet ik dat gij in de eerste dagen van
September het Letterk. congres te 's Hage bijgewoond hebt, en uit een briefje van
mijn neef Huet te Rotterdam, dat gij daar ter stede fragmenten uit uw drama hebt
voorgelezen. (A propos, wat zegt gij van Lidewijde?) Met dat weinigje zal ik tevreden
moeten zijn, totdat ik van uzelven regtstreeks meer verneem. In de eerste plaats
verlang ik van u te weten, hoe Mevr. Dekker en uw kinderen het maken, vervolgens
op welken voet gij, na mijn vertrek, met de Enschedé's staat; voorts welke op dit
oogenblik uw toestand is, en of gij een of ander plan voor de toekomst hebt. Mijn
laatste vertrouwelijke berichten omtrent u dagteekenen van den 2den of 3den Mei, toen
ik met mijne vrouw in den Haag logeerend om eenige afscheidsbezoeken te doen,
op straat Nahuijs tegenkwam.
Den 19den Mei zijn wij te Marseille scheep gegaan, na op ons gemak Belgie en
frankrijk te zijn doorgetrokken. Wij vertoefden een paar
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dagen te Brussel, te Parijs, te Dijon, te Grignan en te Marseille zelf. Van Marseille
naar Alexandrie hadden wij een zeer gemakkelijke reis: een stoomboot die eene
drijvende restauratie geleek. Van Alexandrie heb ik niets gezien als de reede en het
stationsgebouw, omdat de trein naar Caïro onmiddellijk na de aankomst der stoomboot
vertrok. Te Caïro zelf daarentegen bragten wij eenen aangenamen dag door, en
maakten er voor het eerst kennis met den aanblik van oostersche volken en oostersche
kleederdragten. Van Caïro naar Suez gaat het door de hollandsche duinen in het
groot: zand, zand, zand. Te Suez gingen wij dadelijk weder aan boord, en zagen van
de doorgravingswerken alleen die welke aan den mond van het kanaal verrigt worden.
Toen de Roode Zee in naar Aden. Van de warmte hebben wij op dien togt weinig
overlast gehad, en zelfs vierden wij, daags voor onze aankomst te Aden, 31 Mei, aan
boord van de Hoogly zeer genoegelijk Gideon's 8sten verjaardag. Eerst op den togt
van Aden nr Point de Galle, en later op dien van Point de Galle naar Singapore, toen
de westmousson ons schip geducht deed slingeren, heeft mijn lieve vrouw veel van
zeeziekte geleden. Gelukkig gingen wij twee malen aan wal, en konden wij in de
uitmuntende logementen te Point de Galle en te Singapore weder op ons verhaal
komen. Van Singapore naar Batavia, waar wij in den nacht van 20 op 21 Junij
aankwamen, was de reis opnieuw ongemakkelijk; maar zij duurde kort. En ook zou
het weinige leed, dat wij op dien verren togt hadden uitgestaan, spoedig vergeten
zijn geweest, indien wij bij onze aankomst te Batavia niet aanstonds met zoo vele
moeijelijkheden te kampen hadden gehad. - Van ons reisgezelschap moet ik u nog
zeggen, dat het, behalve enkele engelschen en franschen, voor ¼ uit Japanners, voor
¼ uit Spanjaarden, voor ¼ uit Italianen en voor ¼ uit Hollanders bestond. Talrijk
was het niet. Van onze hollandsche reisgenooten hebben wij veel vriendschap
ondervonden; vooral van twee hunner, de van verlof terugkeerende kontroleur Voute,
thans te Madioen, en den voormaligen directeur der Biliton-maatschappij Hedemann,
thans te Bandong.
In twee voorname opzigten zijn wij tot hiertoe te Batavia zeer gelukkig geweest.
Vooreerst hebben wij het geluk gehad een uitmuntend huis te vinden op Kramat, dat
juist voor ons geschikt is. Ten anderen is sedert onze aankomst, noch mijne vrouw,
noch Gideon, noch ikzelf een enkelen dag ongesteld geweest. Wij genieten eene
volko-
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men goede gezondheid en kunnen ons naar de indische levenswijze best voegen.
Gideon gaat school, in onze onmiddelijke nabijheid, op eene meisjesschool, die ook
door zes of acht kleine jongens bezocht wordt. Drie malen 's weeks, op de dagen dat
de courant uitkomt, ga ik naar de stad; de andere dagen blijf ik thuis, en lees en schrijf
als van ouds. Mijne bezigheden zijn zeer naar mijnen zin, en ik heb hier een veel
geschikter werkkring dan te Haarlem. De kring onzer bekenden breidt zich meer en
meer uit, en nu en dan zien wij ons omgeven van regt aangenaam gezelschap. Onze
vrienden beweren dan ook, dat wij de toekomst met vertrouwen te gemoet kunnen
gaan.
Ziedaar, waarde H en V, een kort relaas van ons wedervaren. Mijne vrouw draagt
mij op u vriendelijk van haar te groeten. Doe spoedig van u hooren, en geloof mij
de uwe
Cd. B.H.
P.S. Vergeef mij dat deze brief zoo slordig geschreven is. De enveloppe waarvan
ik mij eerst bedienen wilde bleek te klein te zijn.

[22 december 1868
Brief van Multatuli in geheimschrift]
Waarschijnlijk 22 december 1868
Brief van Multatuli aan H. Fennema in geheimschrift. dubbel velletje postpapier
waarvan alleen blz. 1 beschreven. (M.M.)
Sinds de Multatuli-tentoonstelling 1910 bezit het M.M. een curiosum dat toen door
de heer H. Fennema, oud-notaris te Sneek, werd afgestaan. De inzending was
voorafgegaan door een brief en werd begeleid door een toelichting. De mededelingen
in de brief - meer dan veertig jaar na dato - zijn echter op éen punt problematisch.
Indien Multatuli ‘een paar weken’ bij de familie Houwink heeft gelogeerd, is dat
stellig niet in november het geval geweest; er is bovendien in november geen enkele
maandagavond die in aanmerking komt. Van woensdag 2 december tot en met
donderdag 24 december echter was Multatuli opnieuw in Friesland en Groningen,
en voorzover hij tussen het tiental lezingen af en toe enkele dagen kon uitrusten,
logeerde hij in Sneek. De enige maandagavond die ‘vrij’ was, is 21 december.
Waarschijnlijk is op die avond ook het gouden horloge aangeboden. Het briefje in
geheimschrift dateert dan van dinsdag 22 december. Zie blz. 269.
In de ‘vertaling’ van Multatuli's tekst schrijft de heer Fennema ontken; de autograaf
heeft evenwel negeer.
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[Bijlagen
Brief van H. Fennema, 1910, en briefje 1868]
Bijlagen.

I. Brief van H. Fennema aan P.J.A. Meersmans d.d. 9 april 1910. (M.M.)
De inzending vond plaats vanwege de voorgenomen Multatuli-tentoonstelling,
vijftig jaar na het verschijnen van de Max Havelaar.
WelEdelgeboren Heer,
In mijn bezit is een door Multatuli, in November 1868, geschreven briefje, in
geheimschrift. Hij had hier ‘Vorstenschool’ gelezen en bleef een paar weken logeeren
bij den heer J. Houwink Gz., die in 1907 alhier is overleden. Ten huize van dezen
zaten wij op een Maandagavond in klein gezelschap met Multatuli te praten. Het
gesprek viel op cijferschrift of ander geheimschrift. M. vertelde, dat hiervan in
Duitschland veel gebruik werd gemaakt, ook in dagbladen; en dat het hem altijd
gelukt was, zoodanig schrift te ontcijferen, m.a.w. er den sleutel van te vinden. Daar
dit bij sommige leden van het gezelschap verwondering wekte, voegde hij er bij, dat
ieder onzer er gerust de proef van kon nemen. ‘Probeer jij het maar eens Fennema’,
zeide hij, en ik verklaarde mij bereid.
Den volgenden morgen vormde ik een alphabeth in cijfers en teekens. In die teekens
maakte ik een briefje aan M. gereed en liet dit, in verband met ons gesprek van den
vorigen avond, handelen over Thorbecke, van wien hij, zooals U bekend zal zijn, in
het geheel niet hield. Ik vermeed zorgvuldig alle vermeldingen, die den weg konden
wijzen, zoo als dagteekening, hoofd, onderteekening enz. Aldus liet ik het briefje bij
M., ten huize van zijn gastheer, bezorgen tegen 11 uur, in den voormiddag. - Ongeveer
anderhalf uur later ontving ik van hem een antwoord, geschreven in de door mij
aangenomen teekens.

II. Toelichting; handschrift van H. Fennema. (M.M.)
Copie van het briefje, geschreven door H. Fennema, te Sneek, aan Multatuli, in de
maand November 1868 in nevensgaand schrift:
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‘Armenhuis, dinsdagmorgen.
Gij, die vinden zult
Vele vrijgevige begrippen zeidet gij gisteren avond, hebben zich opgelost in het
conventioneele liberalismus onzer dagen. De constitutie van Thorbecke vergeleekt
gij met een stroopop, die hij, met zijn kliek, aan het volk voor de vrijheid zou hebben
uitgegeven.
Ik wil aannemen, dat onze grondwet iets popperigs heeft, doch uit uw beeld
wenschte ik het bedrog verwijderd te zien, omdat ik geloof aan de goede trouw der
achtenveertigers.
Der Vrijheidsmaagd hebben zij het keurslijf gelaten. Echter hebben zij er zoovele
baleinen uitgetrokken, als ze gedaan konden krijgen.
Thorbecke heeft niet gedaan wat hij wilde maar wat hij konde, al zij het dan ook
dat hij niet genoeg wilde.
Gelooft gij dit ook niet? Gaarne zou ik antwoord hebben.
Hartelijk groet ik U. Men heeft ook zijn schrijversnaam en teekent zich alzoo Uw
Suminona.’
Nota. Ik hield in 1868 kantoor in het Armenhuis te Sneek, als
Secretaris-Boekhouder van het Burgerlijk Armbestuur, en schreef nu en dan onder
het pseudoniem ‘Suminona’.
Anderhalf uur ongeveer na de verzending van het briefje, ontving ik het inliggende
antwoord, luidende in gewoon letterschrift als volgt:
‘Waarde Suminona
De vraag is niet of T. deed wat hy kon (schoon ik dat ontken) maar of zyn kunnen
in verhouding stond met zyn prestatie en standpunt.
Hy is gewoon... en gy weet hoe ik daarover denk. Ook is hy dor, droog en houtrig
als een stokvisch.
NIETS ZONDER HART
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Brief van Multatuli in geheimschrift, Sneek december 1868.
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[Bijlage
Mededelingen over Rederijkerskamer Sneek]
Bijlage
Mededelingen over de Rederijkerskamer Sjucht en Rjucht te Sneek.
H.J. Busé: Multatuli's Sneeker Correspondentie, 1868-'69; De Vrije Fries XXIV
(1916), blz. 88-142; zie voor de onderstaande citaten blz. 94n en 94.
M. woonde een paar malen een uitvoering bij, die hij zeer op prijs stelde. Bij een
van die gelegenheden gaf hij een improvisatie ten beste over ‘Javaansch huwelijk’.
Toen de Rederijkerskamer ‘Sjucht en Rjucht’ Multatuli het eerelidmaatschap aanbood,
dat hij met genoegen aannam, bedankte de Doopsgezinde predikant te Sneek aanstonds
voor het zijne.

[22 december 1868
Advertentie in Leeuwarder Courant]
22 december 1868
Advertentie in de Leeuwarder Courant, nr. 102. (Provinciale Bibliotheek van
Friesland, Leeuwarden; fotokopie M.M.)

Multatuli.
EDUARD DOUWES DEKKER

zal op Donderdag den 24 December 1868, in het gebouw HARMONIE te Harlingen,
eene voordracht houden van dramatische fragmenten.

[23 december 1868
Brief van Multatuli aan Tine]
23 december 1868
Brief van Multatuli aan Tine. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
na jou laatsten brief: zoals zoveel brieven van en aan Tine is ook deze verloren
gegaan.
De woorden Zie jy kans om door een hartelyke brief aan M., hieronder tussen
haakjes geplaatst. zijn in het handschrift met éen haal doorgestreept. De laatste
regels staan op blz. 4 verticaal in de marge.
S: Stéphanie.
Franeker 23 Decr 1868
beste Tine, Voor een paar dagen zond ik je aangetd f100. Die moet je dus hebben.
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morgen te Harlingen. Overmorgen ga ik van daar pr boot over Amsterdam naar den
Haag terug. Schryf my dus daar in den Toe-
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last. Maar adresseer zoo: Mr E.L. Bruinsma hotel Toelast la Haye. - Dat is voor
stelen. Want dat is erg.Ik ben zeer verdrietig over den loop die nu weder tegen myn verwachting de zaken
genomen hebben. Alles was na veel tobben zoo ver dat er een huis kon gehuurd
worden. Je begrypt hoe ik my verheugde in 't weerzien, en in een home. En rust na
lang zwerven! En loisir om te werken, want ik had veel veel te doen, en naar 't zich
laat aanzien met succes.
Maar dat is nu alles in duigen! Want na jou laatsten brief kan het niet. Ik heb Mimi
die in den Bosch is geschreven dat jy er tegen op zag. Nu, dat is voldoende om alles
af te breken. Het had kunnen gaan als de stemming van alle zyden goed en gewillig
ware geweest. Maar by aarseling of vrees kan het niet. Ook ik had bezwaren, maar
met het oog op de hoofdzaak: wonen, ons fatsoenlyk zamen presenteren, loisir om
geregeld te werken, regeling van de studie der kinderen, - met het oog op dit alles
hoopte ik op slagen. Ik had M. ernstig gesproken over de noodzakelykheid om
meêtewerken, en zy zag het in. Maar ik dacht niet dat het bezwaar van jou komen
zou, en vrees voor mislukken is al mislukken, want dan wordt alles gedwongen. Dit
is zeker, die arme M. had er zich een fète van gemaakt alles netjes en goed voor jou
interigten.
Hoe 't nu moet weet ik niet. Als M. een geschikt huis gevonden had zou ze al
gehuurd hebben. Maar aan alles haperde wat. Toen is zy in 't zoeken gestoord door
een onwelzyn van haar Papa. Dat riep haar naar den Bosch. Het plan was geweest
dat ik zoolang in Friesland zou blyven tot alles klaar was en dan in 't huis trekken.
Dan had ik druk aan 't werk gegaan, eindelyk eens thuis voelende! Ik had veel te
doen! Nu zal ik wel weer in een logement moeten gaan waar ik voor 4 of 5 gl. daags
op den schop zit, zonder kalmte, zonder loisir, zonder zekerheid dat ik nu eindelyk
eens aan 't werk zal kunnen blyven. Alles stond in verband met elkaer. Zelfs tegenover
myn nieuwe relaties in Friesland waaruit een heele staatkundige omkeering kan
voortvloeien was 't noodig dat ik een huis had.
En dat is nu alles weer mislukt. Myn schuld is 't niet! Ik heb veel geleden en ben
altyd dapper gebleven, wachtende als een kat op de gelegenheid om my te doen
gelden. Dat kòn nou eindelyk, en nu moeten groote zaken weer lyden onder kleine
beschouwingen, zooals gewoonlyk. 't Is om moedeloos te worden.-
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Dat je ronduit zegt wat je meent, blyf ik goed vinden. Jammer dat je (vooral sedert
die vervloekte reis naar Italië) niet altyd open bent geweest. Dan had ik je kunnen
inlichten, en je hoefde niet te zeilen op 't kompas van anderen. Dat draagt nu z'n
vruchten, - en noodlottige!
Ik zal zorgen dat er voor 1o January (of op) iets voor Edu en Nonnie komt. Wees
echter niet ongerust. ik recommandeer. ('t kon zyn dat de post traag liep.) (Zie jy kans om door een hartelyke brief aan M.)
Och, wat baat dat! 't Is vreesselyk verdrietig. M. gelooft dat S. je heeft opgestookt
door praatjes. Ik ken Mimi, en jy (noch S) niet! al zeide zy iets kwaads, dat is als of
Nonni uit verlegenheid boos is, haar hart is edel en opofferend. Dàt heeft ze getoond!
Nu, ik zit hier in een Logement, en moet straks ‘optreden’ Myn keel is rauw, dus
pleizierig is 't niet! Maar ik heb geen keus. Sedert 1 Decr ben ik nu in kou en nat &c.
op reis. Ik ben moê. Wonder is 't niet. Het is maar jammer dat alles nu weer vergeefs
is, want alles staat met elkaêr in verband. Dat zou ik je uitgelegd hebben als ik je
had afgehaald (nu of in April-Mei, want ook ik was bang voor je borst) ik word
gestoord. Straks moet ik spreken. Myn arme keel
dag tineke dag lieve beste jongens.
Zie jy er nog kans op dat het kan, als ook M. goed wil. Er hangt veel van af. Maar er
moet geen kwestie zijn van lyden of verdriet aan jou zyde. Dat zou ik immers ook
niet verdragen!
Het wonen, al was 't dan maar voor een jaar, was de eenige manier waarop ik kans
zag alles te herstellen, en dat moest juist in den Haag! Och 't is zoo bitter als zooveel
gewurm weer voor niets is! Wat had ik me al voorgesteld, en Mimi ook. Zy zegt dat
je toen je haar t laatst zag vriendelyk en goed was, en dat schreef je my ook. Na dien
tyd moet er dus gestookt zyn!

[23 december 1868
Multatuli spreekt in Franeker]
23 december 1868
Multatuli houdt een voordracht in Franeker.
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[23 december 1868
Advertentie in Harlinger Courant]
23 december 1868
Advertentie in de Harlinger Courant, no. 52. (Archief Harlinger Courant,
Harlingen; fotokopie M.M.)

Multatuli.
EDUARD DOUWES DEKKER,

zal op Donderdag 24 December 1868 in het Gebouw ‘HARMONIE’ te Harlingen
een voordragt houden van
DRAMATISCHE FRAGMENTEN.
Aanvang 7 uur, precies.
Entrée f1,-.

[23 december 1868
Bericht in Harlinger Courant]
23 december 1868
Bericht in de Harlinger Courant, nr. 52. (Archief Harlinger Courant, Harlingen;
fotokopie M.M.)
Blijkens advertentie bestaat er aanstaanden Donderdag avond voor onze stadgenooten
gelegenheid om den sedert lang als genialen schrijver bekenden en sints korteren tijd
ook als spreker door velen hoog gewaardeerden heer Eduard Douwes Dekker
(Multatuli) te hooren. Wie personen ontmoet heeft, die reeds elders den begaafden
man zagen optreden, behoeft geene aansporing om van deze gelegenheid te profiteren;
want over zijne talenten als schrijver en spreker is maar ééne stem, die van
bewondering. Toch achten wij het niet overbodig in herinnering te brengen, dat de
heer Dekker niet optreedt als voorvechter van eene der tegenwoordig op politiek en
religieus gebied zoo heftig kampende partijen en daarom ook er prijs op stelt te
spreken voor personen van beiderlei geslacht en allerlei rigting. Tevens maken wij
ieder die voornemens is hem te hooren er opmerkzaam op, dat het zijne gewoonte
is stiptelijk op het vastgestelde uur op te treden, en wie bij hem te laat komt beklaagt
het zich zeker. Wie hem eenmaal hoort wenscht hem weder en meer van hem te
hooren.

[23 december 1868
Advertentie in Sneeker Courant]
23 december 1868
Advertentie in de Sneeker Courant. (Gemeente-archief Sneek; fotokopie M.M.)
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*** De Boekhandelaar W. COOL VAN BOKMA te Sneek, heeft steeds voorhanden
de tot heden verschenen werken van
MULTATULI.
MAX HAVELAAR, 2 dl.

prijs

f4,-

IDEËN, 1e bundel

prijs

f4,-

IDEËN, 2e bundel

prijs

f4,-

MINNEBRIEVEN,

prijs

f2,-

HERDRUKKEN,

prijs

f1,60

VRIJE ARBEID,

prijs

f1,40

DE BRUID DAARBOVEN,

prijs

f1,-

EEN EN ANDER, naar
aanleiding van Bosscha's
Pruisen en Nederland,
Sneek, Dec. 1868.

prijs

f1,40

[24 december 1868
Brief van Multatuli aan Houwink]
24 december 1868
Brief van Multatuli aan J. Houwink. Dubbel velletje postpapier, waarvan twee
bladzijden beschreven. (M.M.)
inliggend billetje: zie omtrent dit biljetje de brief van 27 december.
de heer M.: Merkelbach, goud- en zilversmid te Harlingen.
Harlingen donderdag avend ½ 6
Beste Houwink, Ik gis en vertrouw dat het U en Uwe lieve vrouw aangenaam zal
wezen iets van my te vernemen. Ik schryf dan ook terstond - schoon vry haastig,
want straks wacht ik den heer M. die my zal komen afhalen.
Ten eerste dan myn keel. Die is maar sobertjes. Gister avend in den beginne te
Franeker was 't naar. Doch als gewoonlyk, dóór en onder 't spreken werd het iets
beter, en 't slot is dat ik 't er redelyk afbragt. Althans zoo zeide men my. Van geestdrift
&c by Publiek merkte ik niet veel. Dat ik me tehuis voelde (als te Sneek en Gorredyk)
kan ik niet zeggen. Enfin! Dat kan ook niet overal. Maar, 't is gek, ik had een gevoel
alsof men (MEN!) er niet veel van begreep. Ik zeg niet dat het zoo was, maar ik had
zoo'n indruk.
De heer Guldenarm heeft my van de boot gehaald, en ik ben na de lezing by ZED
geweest, Vóór de lezing wilde ik niet, om niet onnut myn keel te vermoeien.
Hier haalde de heer M. my van de spoor. Ik moest echter bedanken voor zyne
uitnoodiging om ten zynent thee te drinken vóór de lezing.
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Daarna? Zie, ik weet niet of ik 't doe. Wel beschouwd leiden al die vriendelykheid,
en praatjes eigenlyk tot niemendal. Ik ben er misselyk van.
Hoe kom je nu aan zoo'n zwartgallige stemming? vraagt ge. Och, zie inliggend
billetje! Zonder nu tè beweren dat dit de eenige reden is Ik word gestoord.
Hartelyk gegroet, heel hartelyk
DD
Myn adres is Toelast
den Haag.
Ik zeg daarom niet dat ik er logeren ga,
maar ze zullen daar weten waar ik ben.

[24 december 1868
Multatuli spreekt in Harlingen]
24 december 1868
Multatuli houdt een voordracht in Harlingen.

[27 december 1868
Brief van Multatuli aan Houwink]
27 december 1868
Brief van Multatuli aan J. Houwink. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
genootschap van arme lieden: kennelijk de vereniging De Dageraad. pretentie
voor eten: Multatuli's schulden bij de restaurateur Weyer in de Kalverstraat.
Het drukt zoo op den duur: zie V.W. II, blz. 110 en 111; de tekst is blijkens enkele
verschillen uit het hoofd geciteerd.
Idee zooveel: bedoeld is Idee 464; zie V.W. III, blz. 224.
den Haag 27 December 1868
Beste Houwink, Eergister middag ben ik pr harlinger boot te Amsterdam
aangekomen en gister hier, waar ik voorloopig weer in den Toelast ben afgestapt,
omdat ik toch ergens wezen moest. Ik hoop niet weer vast te vriezen. Nu heb ik U
veel en weinig te schryven, maar ik heb over 't geheel veel te doen. Er ligt een heel
zoodje werk op my te wachten, en ik moet ook daarom vooral zuinig op myn tyd
wezen wyl ik ben uitgenoodigd
te Arnhem (dit weet ge al)
te Zaandam
& te Maastricht.
Dan heb ik eene gratis-lezing te Amsterdam toegezegd (in een
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genootschap van arme lieden) en ook ben ik uitgenoodigd (door een industriëel - de
heer J.P. Sterk te Arnhem) om te Deventer en in vele andere plaatsen van Gelderland
en Overyssel te spreken. Maar daarop heb ik nog niet geantwoord.
Mijn tweestryd is moeielyk. Ik heb behoefte aan een maand rust om ongestoord
te werken, en dat kan niet wyl ik dan hier zoude vastvriezen. (Na in Amsterdam een
en ander te hebben betaald wat haast had, ben ik met f11. in myn zak hier aangekomen.
Onder de postjes die ik geheel of half afdeed, was n.B. de helft eener pretentie voor
eten dat voor drie jaar aan myn vrouw en kinderen was verstrekt voor hun vertrek
naar Italië! Ga nu eens na hoe my zulke dingen drukten! En er zyn nog meer
dergelyke.
Indien ik dus nu op myn lauweren ga rusten ben ik over 3 maanden even belemmerd
als toen ik van den zomer myn verdrietigen brief aan Bokma schreef. Daarvoor moet
ik dus zorgen. Maar om er voor te zorgen ben ik verpligt byna voortdurend lezingen
te houden, hetgeen me uitput. (niet de lezingen zelf, maar wat er by hoort, namelyk
praten, kennismaken, reizen &c) Doch er is nog iets dat me op 't oogenblik hindert, en iets van zonderlingen aard.
(Zonderling als hindernis, want oppervlakkig is 't een voordeel.) Ik kan op 't
oogenblik, als ik wil, disponeren over f5000. maar... maar... ik geloof niet te mogen
willen, en ik heb reeds zoo goed als geweigerd.
Vóór ik daarover meer schryf (want het is omslagtig om goed begrepen te worden)
zal ik nog eerst een en ander afwachten. Denk niet dat ik geheimzinnighedens zoek.
Integendeel die staan me tegen, maar de zaak is indedaad ingewikkeld. Kort gezegd
komt het hier op neer. Het is eene dames zaak. Als nu myn vrouw terstond komen
kon, zoude ik om rust te hebben tot werken, aannemen. Maar nu is 't te voorzien, dat
myne vrouw eerst zou kunnen komen als 't hier wat zomert, d.i. over 5 maanden) en
daarom zal ik moeten weigeren. Jammer is 't! Men had reeds gedeeltelyk meubels.
Men zocht reeds naar een huis, ja - als ik gewild, had, zoude ik van Friesland terug
keerende het hebben kunnen betrekken. Herinnert ge U dat ik den laatsten dag te
Sneek zeide ‘ik heb tyding ontvangen die my niet bevalt.’ Nu, dat waren brieven die
my deden besluiten niet aantenemen.
Meer kan ik thans over die zaak niet zeggen. t Is te uitvoerig en te fyn. Er zyn
zaken die goed moeten verteld worden of in 't geheel niet.
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Maar helemaal zwygen tegenover U, was my toch drukkend.
Geheimen van my zelf heb ik eigenlyk nooit. Zie myn Havelaar, die onbescheiden
is van openheid. Maar myn leven is zeer vol, en gedurig zyn er anderen in betrokken,
Dit gêneert my nu en dan.Myn keel is veel beter. Ik wil er niets aan doen.Ge vraagt wat: naar Franeker en Harlingen. De heeren Guldenarm en Merckelbach
waren allerliefst. Wat de publieken aangaat, och wat zal ik zeggen. Ik weet het
waarachtig niet. Stilte onder 't spreken, applaudisseren daarna - myne vrouw zou
zeggen: beste Dek, wat geeft het! In myn van Harlingen verzonden haastig briefje stond: zie inliggend billet. En dat
billet zelf vergat ik in te sluiten. Nu, 't was een strooibriefje dat ik by 't vertrek van
Franeker in de station vond. Net als ik na Arum vreesde: 75 centen! Ik beken dat ik
verdrietig was, en gaf dat ook aan den heer Guldenarm te kennen die mij zeide dat
dit Franeker styl was. Ik zeide dat ik met Franeker styl niets te maken had, en moet
bekennen er aan gedacht te hebben de ontvangen f45. - weêr aan de Joodsche armen
te geven. Maar ik heb berust, want indedaad ik heb 't noodig, Nu moet ge weten dat
ik niet eens wist dat de heele Franeker sympathie slechts f45. - bedroeg, want ik had
het my ter hand gestelde couvert niet eens geopend.Moeielyk zal 't my altyd blyven over zulke zaken myne mening met juistheid te
formuleren. De vrees om hebzuchtig te schynen, belemmert my, vooral tegenover
menschen die niet schynen te kunnen lezen. Dit bemerkte ik dan ook overal, dat men
den Havelaar vlugtig - en de rest in 't geheel niet gelezen had. Er waren er die my
vraagden òf ik in Indië geweest was? Wat daar myne betrekking was? Waarom ik
ontslagen was? En of ik nu een goed pensioen had? Van dezulken verwondert het
my dat ze nog 75 ct uitgeven! Voor hen vind ik dat één cent al te veel moest zyn.
Maar de anderen! Zy die iets meer van my konden weten! En dan die brutale
welvarendheid! En dat eeuwige wyndrinken! Heb ik dan geleden wat ik leed, ten
behoeve van kasteleins? Is 't niet bitter? Lees eens de kruissprook in de Minnebrieven!
Daar staat het hoe men zich een pretje maakt van den kruisgang - maar zelf al klaagt
men over vermoeienis omdat men een kind op den schouder heeft.
Niet dat ik nu myne lezingen (op zich zelf) met een kruisgang vergelyk. (dikwyls
is 't my een waar genoegen zooals te Sneek en te Gor-
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redyk) maar dat myn heele leven nà Lebak op zoo'n kruisgang gelykt, is waar, en als
ik dan denk aan:
‘het drukt zoo op den duur, al schynt het ligt in 't eerst’
aan: ‘hy is taai, 'k ben zeker dat hy spreken zal aan 't kruis
Dat praten dan de kind'ren spelend na
En maken vrolyk spel van wat hy zeide
Dat beurt wat op in deze slechte tyden
&c &c &c Zie, dàn word ik bitter om de Franeker 75 centen.Hebzucht? Ik heb immers alles weg gegeven! - Och, t is een misselyk onderwerp.In de Toelast ben ik allerprettigst ontvangen door huisheer, familie, kellners en
meiden. Ik moet zeggen zeer hartelyk. Oppervlakkig zou men kunnen zeggen dat is
omdat ze (door myn betalen gedurende den laatsten tyd) geld aan my verdiend hebben,
maar dit is niet zoo. 1o. Is die man zeer wel varend en geen vrek. 2o Was men altyd
vriendelyk, ook toen ik maanden lang, niet betaalde. Neen de reden is nu voornamelyk
deze, dat men hem gedurig tegen my trachtte op te zetten en opstookte om my op
straat te zetten. Ik wist dit (en vandaar myn verdrietig schryven aan Bokma van den
zomer). Bedenk dus hoe gedrukt ik was en hoe dit maanden lang myn gedachten
belemmerde. De brokken stikten my in de keel aan tafel, en ik kon niet weg! Nu
heeft die man tegen allen volgehouden dat hy me wel vertrouwde. (zelfs hoor ik dat
er in kroegen en societeiten weddingschappen gedaan zyn! (Fyn, nietwaar? Zie alweer
Schmoel in de kruissprook!) t Is nu een groote voldoening voor hem dat hy goed
gezien had, en ik ben zeker dat hy er op bluft onder zyn kennissen. Het was dan ook
daarom dat ik, met verwaarlozing zelfs van myne vrouw, gedurig geld naar de Toelast
zond. Die put moest eerst gedempt worden, en ik heb daar nu veel satisfactie van.
Ook zal ik zorgen dat het niet weer gebeurt. Maar (gelyk ik reeds schreef) dat is nu
weer daarom jammer, wyl ik zeer spoedig weer op reis moet, en moeite zal hebben
om kalm te studeren, om de goederen in myn magazyn weer te regt te zetten. (Zie
daarover Idee zooveel, waarin over Aristoteles en kleinen max wordt gesproken). Ik
ben nu nog niet zoover dat ik zelf myn schryven bezit, en kan dus 't nummer niet
opgeven.
Dit doet my denken aan eene bestelling die Bokma dezer dagen uit den Haag zal
ontvangen. Ik schryf daarover omdat hy denken zoude
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dat het voor my is. Dat is zoo niet. Iemand dien ik de Sneeker Courant lezen liet, zag
de annonce. Ik sprak over het zwygen en niet voor 't venster leggen van myn werken.
‘Nu zeide hy, dan zal ik al uw werken van Sneek laten komen, dat beetje vracht komt
er niet op aan.’ Dat was... myn logementhouder! (Hy leest anders nooit, moet ge
weten.) Toen ik hem zeide dat Bokma dan denken zoude dat het voor my was, en dat
ik een omweg koos om niet niet te betalen, zeide hy: dan zal ik 't laten komen op
naam van een ander. (gryseels, geloof ik, een vriend van hem) Nu dat 's zyn zaak.
Bokma kan gerust afleveren, het geld is goed.
te Harlingen was de stemming nogal goed, geloof ik, en de familie M. zeer hartelyk.
Nu, dat was Guldenarm ook. (Hy is een aangenaam en geestig mensch.) Ook de
dames waren zeer prettig. De opbrengst te Harlingen was f70. Eigenlyk verveelt het
me die dingen te schryven, maar anders is 't of ik wat achterhoud.
Straks zal ik die koperen veer (de Engelschen noemen 't letterclip inpakken en
verzenden. Als gy de goedheid hebt gehad dat ding te laten bevestigen op het glas,
zend het dan SVP. niet voor ik weet waar ik beland. Het is zwaar en kost veel van
heen en weer reizen. Het carton waarop 't thans bevestigd is deugt niets. Het ligt niet
plat en is niet egaal genoeg. Ook is 't te ligt, en verschuift. Ik stel my van Uw glas
fraaie dingen voor, en hoop er veel op te schryven, en als ik merk dat ik doodga zal
ik 't U laten erven. Maar - komiek - ik geloof niet dat dit spoedig wezen zal, want ik
ben zeer wel, en voel me zoo gezond als voor 30 jaar. Op de boot heb ik me nat laten
regenen, om weer eens een proef te nemen, en myn keel is waarlyk veel beter. Ik
durf zulke dingen niet aanraden aan een ander, maar ik weet dat ik er tegen kan. Myn
akelig uitzien bedriegt alle menschen, en 't hindert me altyd dat men my voor zwak
aanziet, net of ik coquetteren wil met lyden. 't Is een soort van valsheid die ik toch
niet helpen kan. Ik ben alleen teêr in stemming. Dàt is een zwak punt van me, maar
physiek volstrekt niet.
Ofschoon deze brief, al pratende, langer is geworden dan ik dacht, is 't toch maar
een praatbrief, hoor! en niet over zaken. Dat breng ik in verband o.a. met de stukken
van de heeren Joustra & ten Cate, met myn terugkomen in Friesland, met het
organiseren van eene groote verandering.
Ik overyl me nooit, en wil den goeden geest die in 't Noorden
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heerscht niet misbruiken voor een onbekookt plan. Wat ik voorstel moet op pooten
staan en een punt van uitgang zyn tot flinke dingen. Doch nu iets anders. Voorloopig
reeds beschouw ik Sneek als myn hoofdkwartier d.h. niet om te wonen (O neen!
liever Marken of Urk) maar als 't centraal punt in geestelyken zin (‘beginnende van
Jerusalem af’). Zeg me nu eens of ik regt heb te rekenen op de H.H.
Bokma
Fennema
Joustra
ten Cate
Troost
Kingma
en wien nog meer?
Als proefsteen verzoek ik U my precies optegeven wien gy dezen brief laat lezen.
Lees hem met het oog dáárop nog eens na, Er is vertrouwelykheid in, niet waar?
Welnu, ik wil weten wien gy ten uwent geschikt oordeelt die vertrouwelykheid te
ontvangen. Dan weet ik genoeg.
Indien ik nu zeg dat ik alsdan op hen die gy uitkiest reken, bedoel ik daarmede
natuurlyk niet een indelicaat gebruik maken van beurs &c. Neen! Eene zaak die - in
zekeren zin - algemeene offers eischt, deugt niet. Martelary kàn noodig zyn, maar
moet uitzondering blyven. Indien ieder zich liet kruisigen kwam er hout te kort. Dat
Schaffelaar van den toren sprong, was goed. Maar als hy gevorderd had dat allen 't
doen zouden, stond het gelyk met overgeven.
Nu, van zoo iets is geen kwestie. Indien er financiele dingen by komen, zal 't altyd
zeer secondair zyn, en ik hoop het geheel te vermyden, althans wanneer 't zou
neerkomen op geven. Het is al zeer veel dat ik hoogstwaarschynlyk, door Friesland
in staat zal gesteld worden om practisch myzelf te helpen, en meer hoeft ook niet.
Myn vraag op wien ik rekenen kan, betreft dus den zedelyken kant der zaak.
Zeg eens, wat was het ook weer, waaraan ik denken zoude? U iets te zenden, geloof
ik. Of was dat de letterclip?
Ik zeide nog: dàt zal ik niet vergeten, en toch weet ik nu niet wat het was.
Zyt gy zoo goed geweest aan Bokma die f4. - (en eenige stuivers vracht) te betalen,
voor den Havelaar naar Gorredyk? Bokma zou er
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misschien niet om vragen. Schiet het maar voor; uit de kas van 't Sneeker commite
der opterigten derde party, - een kas die tegen alle economische regelen met een
deficit opent. Nu, dàt komt in orde.
Zal Bokma toch goed zorgen altyd alles van my in voorraad te hebben? Ik wou
zoo graag dat hy in groote partyen bestelde (als zyn crediet het toelaat) om
buitengewone premien te bedingen. Ik wil doorloopend aansprakelyk zyn voor alle
‘winkeldochters’ tot f1000. toe. Dit is serieus. Laat hem er zeer meê aan den weg
timmeren, om 't doodzwygen tegentegaan. Zie eens, die eene advertentie gaf nu hier
in den Haag al aanleiding om alles te bestellen. Dat zal meer gebeuren. Ik verzeker
het hem. Want ook hier strooit men uit, dat er niets van my te krygen is. Ja, ik wou
dat hy 't in het Handelsblad zette! ‘Ontwarende dat men rondstrooit &c...’ Dan waren
anderen genoodzaakt het ook te hebben
Heel hartelyk gegroet, en Uw beste lieve vrouw niet minder. Zoodra ik weerkom
verzoek ik gehakt. Maar dat is een zaak die erg nauw luistert. De verhouding is, als
ik my wel herinner:
763

deelen ossenvleesch

217

deelen varkensvleesch

20

deelen spek

_____
1000
Maar - als 't anders is, neem ik 't ook in dank aan. Dag lieve beste menschen.
myn adres is voorloopig Toelast.

[27 december 1868
Verslag in Franeker Nieuwsblad]
27 december 1868
Verslag in het Franeker Nieuws- en Advertentieblad, nr. 52. (Archief Franeker
Courant, Franeker; fotokopie M.M.)
De heer E. Douwes Dekker, hield Woensdag in de zaal van den heer J.J. van Haagen
alhier eene letterkundige lezing in Rom. dram. vorm. Ieder die de geschriften van
den genialen schrijver van den Max. Havelaar had gelezen, vond hier den man weder
die door zijne geschriften tot zelfstandig oordeel over godsdienst, politiek en
maatschappij opwekt met eene hem geheel eigene kracht een oorspronkelijkheid,
die zeker hoogst zelden wordt geëvenaard.
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[27 december 1868
Vergadering van De Dageraad]
27 december 1868
Vergadering van ‘De Dageraad’. Fragment uit de notulen (I.I.S.G Amsterdam.)
De President: H.H. Huisman.
De President maakt de vergadering bekend er eerdaagsch een officieel orgaan dezer
Vereeniging zal verschijnen waartoe ZEd aanspoort deel te nemen. Verders dat de
Heer Douwes Dekker hier in het begin van Januarij zal spreken uitsluitend voor leden
met hunne dames er toe aanspoorende wanneer er soms bezoekers mogten zijn die
wenschten lid te worden zich hiertoe bij de secretaris te vervoegen waarna ZEd de
vergadering op de gewone wijze sluit.

[28 december 1868
Brief van Multatuli aan Houwink]
28 december 1868
Brief van Multatuli aan J. Houwink. Dubbel velletje postpapier, waarvan twee
bladzijden beschreven. (M.M.)
den Haag 28 Decr 1868
Beste Houwink
Een oogenblik na 't verzenden van myn brief (gister middag) kwam het me in den
zin wàt ik U te zenden had: het schaakboekje! Ik recommandeer het U zeer. Als ge
het goed doorstudeert, en niet voortgaat zonder het gelezene begrepen te hebben,
kunt ge (voor een liefhebber altyd) goed schaken. Het meesterschap hangt van andere
dingen af. Ik word ook nooit meester, maar dat hoeft ook niet.
En myn letterclip. Ik zend het heele ding maar, namelyk ook het carton (dat niet
deugt). De kosten van dat beetje gewigt meer, beduiden niet veel.
Het is bovendien goed om U te doen zien hoe de ‘clip’ er aan bevestigd is. Myn
verzoek is, het koperen ding te plaatsen een kleine handbreedte van den bovenrand
aan de linkerzyde.
Ik sluit haastig, want ik heb 't druk. Te Zaandam is bepaald op 5. Arnhem 6. Nu
wacht ik de bepaling van Maastricht
Heel hartelyke groete aan U allen, myn lieve Nicht niet te vergeten
Dek
Apropos:
Myn adres is: Den heer E.L. Bruinsma
Toelast
s'Hage.
Zonder Dekker. Dat is voor 't stelen.
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[29 december 1868
Brief van Multatuli aan Tine]
29 december 1868
Brief van Multatuli aan Tine. Dubbel velletje postpapier, waarvan drie bladzijden
beschreven. (M.M.)
De laatste regels staan in potlood onderaan op blz. 4.
den Haag 29 Decr 1868
lieve beste Tine, Eerst heden en wel 's avends, is 't my mogelyk het beloofde
verjaargeschenk voor Edu en Non te zenden. t is veertig gulden, voor elk de helft.
Want de lieve non had veel te goed. Laat het besteden naar je goeddunken. Weldra
zend ik je meer geld, en ruimer. Wees gerust. Ik ben opgeruimd. Bekommer je niet
over het niet terstond hier komen. Je gezondheid gaat voor. Ik ben in den Toelast die
ik geheel heb afbetaald. Geen cent schuld! Ik heb veel drukte. maar ook veel moed.
dag beste Tineke. Ik schryf je gaauw weer.
Heb je de f100. die ik uit Friesland zond? t Was aangeteekend. Weldra zal S. zijn
glaasje wyn weer hebben. dat beloof ik je. Ik moet
den 5 naar Zaandam
den 6 naar Arnhem
en den? naar Maastricht
Alom word ik geroepen en met glorie ontvangen. 't is Curieus, maar zoo spoedig
mogelyk moet je 't eens bywonen. Dan moet ik nog naar Zwol, Deventer Zutphen
&c. En weer terug naar Friesland waar 't hoofd kwartier zal zyn van een groote
beweging.
Ik schei uit om nog te recommanderen
dag kinderen
myn adres is
Mr E.L. Bruinsma
hotel Toelast
la Haye zonder DD.
als jij 't geldje noodig hebt leen 't dan van de kinderen. Ik zal zorgen dat je 't terug
kunt geven.
Ik kan geld krygen 't is een malle zamenloop dat ik nu niet eer zond. Ik heb aan
Weyer f125 betaald (restauratie Amsterdam). Dat zal wel goed zyn.
dag jarige jongens
t is myn schuld niet dat deze te laat komt
ik had in Amsterdam meer te betalen dan ik dacht.
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[30 december 1868
Van den Rijn (LXXXIII)]
30 december 1868
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
308. (M.M.)
geestelijke Knack: zie ook het nr. van 1 juli 1868.

Van den Rijn, 28 December.
De Kölnische-Zeitung neemt uit de Kreuz-Zeitung een stuk over van den bekenden
geestelijke Knack, denzelfde, die, op gronden aan den Bijbel ontleend, zich in het
openbaar blijft verzetten tegen de leer, dat de aarde zich om de zon beweegt. Deze
geestelijke beklaagt zich over den toon, die nu en dan in de beide Afdeelingen der
Volksvertegenwoordiging (en in het bijzonder in het Huis der Afgevaardigden) wordt
aangeslagen over godsdienstige onderwerpen. ‘In de zitting van den 11den December
(aldus beweert de heer Knack) zijn woorden gebruikt, en wel door een dienstknecht
des Heeren Jezus Christus, die alle perken te buiten gaan, ja zelfs aan godslastering
grenzen, en waarover al de leden van het Huis hunne diepe verontwaardiging terstond
hadden moeten lucht geven. Die dienaar der Kerk heeft een op Ps. 45, vs. 3, gegrond
kerkgezang: “Gij zijt de schoonste onder de kinderen der menschen,” - een lied,
waarin het kinderlijk geloof de genade en liefde des vleesch geworden Gods eert en
prijst, - een ongerijmd en onzinnig ding genoemd. Hij heeft een ander lied, waarin
het alom zich verheffend ongeloof betreurd en verafschuwd wordt, - een lied, waarin
de verdienste van onzen Heer en Heiland Jezus Christus wordt verheerlijkt, en 't
welk een geheiligd volksgezang geworden is, belagchelijk gemaakt en aan de
algemeene bespotting prijsgegeven. De Heer Jezus, de almagtige beschermer zijner
Kerk, de Zoon en Vertegenwoordiger des levenden Gods, is in de raadzalen onzer
Volksvertegenwoordiging aangerand, zonder dat iemand opstond om tegen die
schennis der goddelijke majesteit te protesteren. En daarom (aldus besluit de heer
Knack zijn schrijven) acht ik mij verpligt, dit in dezen te doen.’ De heer Richter (dit
is de naam van den geestelijken Volksvertegenwoordiger, dien de heer Knack aanvalt)
heeft betuigd, met de woorden ‘ongerijmd en onzinnig’ niet de aangehaalde
kerkgezangen bedoeld te hebben.
- Volgens de Kasseler-Zeitung, is de vereeniging der regerings-districten Kassel
en Wiesbaden tot ééne provincie, onder den naam provincie Hessen-Nassau, alsnu
definitief besloten.
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- Bij de behandeling in het Huis der Afgevaardigden van den op de begrooting
gebragten post voor onderwijzers was onlangs zekere in de regerings-afdeeling Erfurt
genomen maatregel, waarbij den onderwijzers het bezoeken van herbergen verboden
werd, door den heer Lasker hevig bestreden. Dezer dagen werd die maatregel door
het lid Bieck verdedigd, als zijnde hij, in hoedanigheid van schoolraad in die provincie,
juist degene, die op dit verbod had aangedrongen. Die spreker deelde o.a. mede, dat
vele gemeentebesturen, aan welke eene bijdrage tot het bezoldigen van onderwijzers
was opgelegd, zich er over beklaagden, dat de ten behoeve van verbeterd onderwijs
gestorte penningen door vele leeraren in bier- of wijnhuizen werden verteerd. Hij
beweerde voor 't overige, dat de bedoeling niet zoo zeer was, den onderwijzers het
bezoeken van herbergen geheel te verbieden, dan wel hen te beletten, habitués van
zoodanige inrigtingen te worden; hetgeen, meende hij, niet strookte met hunne
roeping; vooral niet, indien zij zich gedurig over de ontoereikendheid van hunne
inkomsten beklagen. - De Afgevaardigde Braun gispte de, volgens hem, door de
Regering beproefde invoering in Nassau van den zoogenaamden kleinen Katechismus
van Luther en van nieuwe kerkgezangen. Hij beweerde, dat zulke maatregelen de
zoo gewenschte eensgezindheid geenszins bevorderen. De heer von Mühler, minister
van Eeredienst, las daarop eene verklaring voor van den heer Biestling, directeur van
het seminarium te Usingen, in het Nassausche, waaruit schijnt te blijken, dat de door
den heer Braun bedoelde invoering van een anderen Katechismus en gezangbundel
niet heeft plaats gehad; waarop de Afgevaardigde Braun hervatte, dat hij niet van de
invoering, maar van de aangewende pogingen tot invoering gesproken had.
- Volgens berigten in de Volks-Zeitung, heeft de heer Krüpp, te Essen, van Berlijn
eene bestelling van negen duims kanonnen ontvangen, ten bedrage van omstreeks
vier millioen th. Deze stukken moeten vóór of in het jaar 1872 geleverd worden.
Men verneemt voorts, dat zekere proeven om de kogels, die voor gegroefde kanonnen
bestemd zijn, met eene dunne laag lood te omkleeden (het zoogenaamde Grutzonsche
systeem) naar wensch zijn uitgevallen. Ook de proeven met getrokken mortieren
hebben goede resultaten opgeleverd.
- Uit vele streken langs den Rijn wordt geklaagd over het heerschen van roodvonk
en keelziekte. Vooral voor kinderen schijnen deze
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ziekten hoogst gevaarlijk te zijn, zoo zelfs, dat op verscheidene plaatsen de scholen
gesloten moesten worden.
- Uit Kassel wordt geschreven, dat de schouwburg aldaar is overgegaan op de
administratie der Kroondomeinen.

[december 1868
La prière de l'Athée]
Waarschijnlijk eind december 1868
Zonder jaartal en zonder naam van de vertaler, Herman van Duyse, verschijnt te
Gent een vertaling in franse alexandrijnen van Multatuli's Gebed van den onwetende.
(U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Blijkens zijn reactie heeft Multatuli hiervan in februari 1869 een exemplaar
ontvangen; zie zijn brief aan Van Duyse, d.d. 18 februari 1869. Zijn opmerking over
de taalfout is juist; in vs. 16 leze men: nommez.
LA PRIÈRE DE L'ATHÉE
TRADUIT DU HOLLANDAIS DE MULTATULI
PROHIBÉ EN FRANCE

Prix 20 centimes
E. Vandermeulen,
Office de publicité gantois.
Passage Vanderdonck.

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

287

La prière de l'athée.
J'ignore si nos pas vers un but sont portés
Ou s'en vont au hasard; - si des divinités
Assises au-dessus de nous dans les nuées
Poursuivent nos douleurs de sinistres huées
Et raillent les efforts de notre être incomplet;
Chaque fois que le corps subit des défaillances,
Chaque fois que l'esprit des mortelles souffrances
Sent l'éternel fardeau l'écraser - Ce serait
Horrible... Sur qui donc rejeter l'anathème
De ce que le malade est languissant et blême,
Le faible sans vigueur et le fou sans raison?
Si nous sommes créés pour un but inflexible
Et si l'imperfection rend notre effort risible,
Qui donc en accuser? - Puis, quelle liaison,
Entre le créateur qui fût toujours et l'homme
Qui n'est que d'hier. Ce Dieu, nommé le Jéhovah,
Baâl, Jupiter, Zéus ou Jaò, c'est tout comme:
Il n'est qu'un spectre vain, un imprudent fantôme
Né d'un cerveau malade ou qu'un fourbe rêva,
S'il n'est bon, s'il n'est juste et s'il ne nous pardonne
De l'avoir méconnu. N'était-ce pas à lui
De se montrer à nous? Pourtant jusqu'aujourd'hui
Jamais il ne l'a fait. Jusqu'aujourd'hui, personne
N'a pu le contempler et s'il se faisait voir,
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Serait-ce aux élus seuls qu'il voudrait apparaître?
- Il voudrait se montrer au dernier des mortels
De sorte que plus un, conspuant ses autels
Quand on lui disait ‘Dieu’ ne répondrait ‘Peut-être’
Ce que d'autres ont su de cet être divin
Cela m'importe peu, je ne le puis comprendre
Et n'en veux rien savoir. - Je me demande en vain
A quoi leur sert la foi si ce n'est à la vendre?
D'où cette foi leur vient? Je demande pourquoi
Leur Verbe revélé reste un secret pour moi.
Serait-il donc des fils préférés par le Père?
- Tant que peut l'ignorer un enfant de la terre,
Affirmer un tel Dieu c'est le calomnier.
Faut-il blâmer l'enfant dont la vaine prière
Jette au coeur paternel un lamentable accent,
Où le père cruel qui rebute sa plainte!
Non le père coupable, en le méconnaissant,
De la paternité foule aux pieds la loi sainte,
Et mieux encor vaut dire: ‘Un père, il n'en est pas!’
Que croire: ‘Son enfant il le peut méconnaître.’
Un jour nous en saurons plus long, un jour peut-être
Nous verrons que son oeil a suivi tous nos pas,
Qu'il est, que son silence avait sa raison d'être.
Alors il sera temps d'exalter sa grandeur,
Mais aujourd'hui... Non pas... Il verrait avec peine
Ce culte à l'inconnu... Ce serait chose vaine,
Que vouloir promener un flambeau sans lueur
Dans l'éternelle nuit de la lourde ignorance.
Le servir... C'est folie et tout encens l'offense.
S'il voulait des autels, il vous eût révélé
Comment il les voulait. Jamais il n'a parlé
De ce culte et de plus il serait illogique,
Qu'il attendit de nous sacrifice et cantique.
De quel droit quand lui-même a gardé ses secrets,
Veut-il que nous puissions observer les decrets

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

289
Qu'il voile à nos regards? Que sur lui seul retombent
Les doutes écoeurants où nos forces succombent.
Jusqu'à ce que le jour ait dessillé nos yeux,
Rien ne sépare donc le juste de l'injuste?
Je ne puis entrevoir à quoi servent des dieux,
Pour distinguer du haut de leur demeure auguste
Le bien du mal. Pour moi, celui dont la vertu
A pour secret mobile un céleste héritage,
Fait du bien un marché froidement débattu
Et transforme ce bien en monstrueux chantage;
Celui qui fuit le mal par crainte du Seigneur
Trouve encor moins d'excuse à sa lâche terreur.
Je ne te connais pas, o Dieu! Cherchant ta voie
Longtemps j'ai supplié; tu me laissas en proie
Au doute, à la douleur, et tu restas muet.
J'aurais voulu pourtant à ton culte fidèle
Me soumettre, obéir, non pas comme un sujet
Aux ordres d'un tyran, par crainte ou par espoir,
Mais comme un fils soumis à la voix paternelle
Supporte avec amour la règle du devoir.
Mais tu demeures sourd à la voix qui t'appelle,
Tu ne t'es pas fait voir au regard anxieux
Que j'attache sans cesse à la voûte des cieux.
Et j'erre et je te cherche et tout mon être aspire
A l'heure où je pourrai te comprendre et savoir
Si tu n'es qu'un vain mot; où je pourrai te dire:
- Pourquoi, Père, as-tu donc si longtemps rejeté
Ton enfant, loin de toi, dans sa morne anxiété,
Alors que poursuivant seul sa route fatale,
Son âme succombait dans la lutte inégale
Pour le droit, la justice et la fraternité.
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- Père, n'as-tu pas craint qu'il te devint rebelle?
Etais-tu bien certain qu'ignorant de ta loi,
Il n'aurait d'autre amour et d'autre fin que toi,
Et qu'il te servirait toujours avec le zèle
Que tu lui demandais? - Auraient-ils donc raison?...
- Père, écoute ma voix, d'un rayon de ta flamme
De mon sombre destin éclaircis l'horizon
Réponds à mes sanglots! Regarde, vois mon âme,
Triste jusqu'à la mort. - C'est l'appel d'un banni
La voix de ton enfant qu'un injuste arrêt froisse.
Père, seras-tu sourd au cri de son angoisse,
Cri funèbre et sanglant... lama Sabactani!
Ne trouvant nul écho sous la voûte azurée,
Ainsi pleure et gémit l'ignorant sur la croix
Qu'il s'est choisi lui-même et sa mourante voix
Expire comme un râle en sa gorge altérée.
Le sage lui qui sait tous les secrets du ciel,
Se rit de l'insensé qu'il abreuve de fiel.
- ‘Peuple, écoutez le fourbe, il appelle son père!’
Puis les lèvres encore tremblantes de colère,
- ‘Je te bénis, Seigneur, de n'être pas ainsi
Que celui dont le cri te blasphème. Merci.’
Et le coeur frémissant, il entonne un cantique:
- ‘Heureux qui du pécheur fuit l'exemple affligeant
Loin du sentier maudit que le méchant pratique.’
Puis il court à la bourse amasser de l'argent.
Le ciel reste muet.
Dieu!... Il n'est pas de Dieu!
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Het jaar 1869
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Er moeten redenen zijn geweest waarom Multatuli na het mislukken van de
onderhandelingen met Rochussen en Hasselman maar zo kort in Keulen is gebleven;
redenen waarom hij het nodig vond maand na maand in Den Haag te zijn, eerst alleen,
toen met Mimi, tenslotte bovendien met Tine en de kinderen. Van welke aard die
redenen waren: politieke, koloniale, ambtelijke, journalistieke, is niet volledig bekend;
wel dat er geen aantoonbaar resultaat is geweest. Door die afloop is het beeld van
heel de periode vertekend. Maar behalve dit antichronologisch gezichtsbedrog is er
nóg een oorzaak: alle latere informatie blijkt afkomstig te zijn uit maar éen bron.
Van de vijf personen die in deze maanden bijeen waren, hebben vier er verder vrijwel
over gezwegen. Alleen Edu, vijftien jaar oud, zag zo veel en begreep zo weinig, dat
hij er na dertig jaar nog vol van was. Tweemaal heeft hij het wereldkundig gemaakt,
eerst via Meerkerk in diens Multatuli-boek (1900), later postuum via zijn weduwe,
de Schoondochter (1939). Haar ‘Waarheid’, herinneringen uit de tweede hand aan
gebeurtenissen vóor haar geboorte, is enkel bruikbaar voorzover men feit na feit
controleert. Want wie Edu het recht toekent op een levensgrote rancune tegen zijn
vader, ontneemt hem tegelijk het recht om als onbevooroordeeld getuige te worden
gehoord in diens zaak.
Waar harde feiten ontbreken, hebben verhalen, veronderstellingen, verzinsels en
insinuaties vrij spel. Zo gaat het altijd. Maar harde feiten ontbreken niet. Ze bestaan
hierin, dat Multatuli gedurende het jaar 1869 achttien uitvoerige Causerieën heeft
geschreven waaronder in mei-juni-juli de briljante reeks V-VI-VII-VIII, en bovendien
meer dan honderd bijdragen Van den Rijn. Wie ook maar enig begrip heeft van de
concentratie die er nodig is voor het schrijven van éen bladzij goed proza, is immuun
voor de virulente verhalen over roulette-spelen 's morgens 's middags 's avonds,
iedere dag, vele maanden lang; alle cursivering ten spijt. De échte waarheid is minder
eenvou-
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dig, dat is ze bij Multatuli meestal. En ze is alleen benaderbaar in het voetspoor van
de échte feiten.De kans om Tine uit haar benarde positie te verlossen had begin 1868 zó nabij geleken,
dat het Multatuli niet mogelijk was er voorgoed van af te zien. Bovendien bleven de
berichten over haar gezondheid hoogst verontrustend; de gedachte was onverdraaglijk
dat zij in Milaan zou omkomen, de enige die wist, die erbij was geweest, in Lebak.
Verontrustend waren ook de geruchten over een dreigende oorlog van Pruisen en
Frankrijk, vooral daar Nederland door de personele unie met Luxemburg erin kon
worden betrokken. Het is mogelijk éen van de motieven geweest waarom Multatuli
nú zijn gezin bijeen wilde zien. Er bestond trouwens geen noodzaak tot uitstel: de
lezingentournee in Friesland was een succes gebleken, ook financieel, en de geestdrift
van de vrienden in Sneek hield beloften in van effectieve steun. Een kapitaaltje dat
Mimi had geërfd en aan hem ter beschikking gesteld, kon voorlopig alle uitgaven
dekken, al bezwaarde dit hem wel.
Het huis dat men huurde, lag aan de Zuidbinnensingel; op weinige passen afstand
woonde het echtpaar Bosboom-Toussaint. De buurt, aan de buitenkant van Den Haag,
was nog landelijk. Het inrichten, eenvoudig maar met smaak, kostte wel meer dan
er was begroot. Omstreeks 10 januari namen Multatuli en Mimi er hun intrek, tussen
allerlei voordrachten door - toch altijd nog te weinig. In twee brieven aan Tine,
gedateerd 28 januari en 5 februari, staat precies te lezen hoe het huis was ingedeeld,
en ook hoe geëmotioneerd Multatuli was zowel door het feit van te wónen, als door
de naderende hereniging. Maar de f25 per maand uit Haarlem waren meer geschikt
voor wat royale porties zakgeld, dan als budget voor een gezin van vijf personen,
met de dienstbode mee zes. Daarom deed Multatuli op 3 februari een beroep op
Houwink, hem voor het lopende jaar vierduizend gulden te garanderen opdat hij zich
onbelemmerd kon wijden aan zijn eigenlijke werk; en als vierduizend te lastig was,
dan tenminste duizend op korte termijn. Hoe wereldvreemd dit voorstel ook lijkt,
het was van hem uit gezien kennelijk niet onredelijk; en de afwijzing - waarvan de
tekst niet is overgeleverd - was voor Multatuli een schok, om niet te zeggen een
ramp; zijn brief is wel bewaard en laat geen twijfel aan de ernst van zijn
ontgoocheling, en van de
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bezorgdheid waarmee hij nu de komst van Tine en de kinderen tegemoet zag. Maar
de ontvangst moest z'n stijl behouden: zodra hij de datum wist, vroeg hij De Geyter
zijn voordracht in Antwerpen een poosje uit te stellen. Het gezin ging voor.
Het moet een wat vreemd weerzien zijn geweest op 22 februari: Tine verouderd,
ziekelijk, doodmoe na een volle week onderweg; Edu onherkenbaar veranderd, een
opgeschoten knaap van vijftien die er uitzag als achttien en zich ook zo gedroeg; en
Nonni nog altijd het lieve kleine meisje, al was ze nu niet meer acht maar elf. In feite
weten we niets: niet de eerste reacties op het huis, op de eigen kamers, niet de
ontmoeting van Tine en Mimi, niet hoe de huishouding geregeld werd, wie er leiding
gaf aan de dienstbode, wie de inkopen besprak of deed. Er heerst in het kleine aantal
brieven een wat irreële sfeer van hervonden geluk. Maar éen ding viel onmiddellijk
tegen: het hollandse klimaat. En dat bleef zo.
Ondanks alle beslommeringen heeft het nieuwe bestaan Multatuli gestimuleerd.
Op 6 maart sprak hij voor een volle zaal in Delft over beschaving. De reeks Van den
Rijn telt in maart niet minder dan veertien bijdragen, in april tien. Maar geld was een
zaak van toenemende zorg. De gewenste voordrachten bleven uit. Er schijnt sprake
te zijn geweest van een functie bij de opleiding voor koloniale ambtenaren in Delft;
het is nauwelijks denkbaar. Toen Huisman eind maart in nood verkeerde, kon
Multatuli hem enkel te hulp komen door zelf dertig gulden te lenen. Midden april
had hij vijf spreekbeurten achtereen, met matig succes; daarna nog twee avonden in
Gent, en éen voor vrienden in Antwerpen die hij wou laten genieten van
Vorstenschool. Als De Geyter hem na enkele dagen wat geld stuurt, is Multatuli
gegriefd: arm te zijn was erg; zo arm te zijn dat men geld moest vragen, was erger;
maar als arm te worden behandeld, door vrienden, en verhinderd om genereus te
zijn, dat was het ergste van al. Intussen slaagde hij er toch nog in, zijn luchtige
Causerieën te schrijven, ontspannen werk, al bleven kranten waarin zijn tekst stond
afgedrukt, hinderlijk lang achterwege. Gelukkig stuurde Semarang hem wel een half
jaar honorarium, f 600, denkelijk in mei. In elk geval was hij eind mei in Bad Ems;
of dat nodig was voor zijn gezondheid, is onduidelijk; ook, of hij Mimi bij zich had,
die in april naar Mainz was gegaan. De beschrijving van zijn Rijnreis in Causerie V
doet aan als authentiek, zo ook het weerzien van een kennis uit het
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Batavia van 1839, nu met een inspirerende dochter; en eveneens de te late inzet van
een friedrich d'or op het winnende nummer; de keer daarop bracht verlies. Het was
een gewende ervaring.
Er is uit de hele zomer geen enkel persoonlijk gegeven bekend, maar men mag
aannemen dat het hollandse klimaat niet elke dag opnieuw ergernis meebracht. Tines
gezondheid had zich hersteld. De Causerieën stegen tot een meesterlijk peil en de
reeks Van den Rijn werd ononderbroken voortgezet: veertien bijdragen in juni, negen
in juli; met dan opeens het incident-Hartsen tegen het eind van die maand. Multatuli
had uiteraard de stof voor zijn artikelen steeds moeten opdiepen uit de duitse pers,
en naast tal van bekende bladen ook de onbekende Mainzer Beobachter aangehaald.
Tegenover het bezwaar dat ze niet bestond, had deze krant het voordeel dat ze
onpartijdig was, scherpzinnig en geheel vrij van pruisische demagogie. Marie
Anderson was op de hoogte van de krijgslist, en haar intieme vriend jonkheer Hartsen
nu ook. Diens verontwaardiging doet wat opgeblazen aan; de heren in Haarlem,
minder gauw uit het lood, vroegen opheldering en kregen die. Het is erg jammer dat
deze brief in het Museum Enschedé niet is teruggevonden. Aangezien de dupliek
van de haarlemmer heren blijk gaf van ontwakend begrip voor de waarde van zijn
commentaren, bood Multatuli zich op 21 augustus aan als redacteur. Wat Huet had
gekund, zou hém niet mislukken. Maar Haarlem waagde z'n bezadigde traditie niet
aan een oppositioneel avontuur.
Waarom de familie Douwes Dekker, compleet met Mimi en dienstbode, zich eerst
nu liet inschrijven in de Burgerlijke Stand, is duister; maar zo het iets betekent, dan
toch wel dat Multatuli de toestand leefbaar genoeg vond om in Den Haag te blijven,
al was bij hem de afkeer van de hollandse burgerij nauwelijks minder groot dan bij
Tine. Misschien kon Indië, kon Semarang, hem de financiële basis verschaffen die
zijn gezin nodig had. Op 23 september stelde hij voor, achtmaal zoveel kopij te
leveren voor vijfmaal het geld. Al zou er pas in december antwoord zijn, het plan
alleen had iets hoopvols, zo tegen Tines vijftigste verjaardag. En het bewijst in elk
geval hoe vol Multatuli zich voelde, en tot hoeveel in staat.
Nederland leefde sinds maanden in de ban van een geruchtmakend proces: het
rotterdamse oproer, met als hoofdbeklaagde Jacob de Vletter. In zijn Causerieën niet voor hollandse ogen bestemd -
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heeft Multatuli er zich diepgaand mee bezig gehouden, overtuigd dat politie en justitie
zich schandelijk hadden gedragen en dat er een vloedgolf van sociaal verzet op komst
was waartegen de heersende machten het zouden afleggen. Toen de Hoge Raad
cassatie had afgewezen en De Vletter dus de tien jaar tuchthuis zou moeten uitzitten,
zond Multatuli hem een blijk van sympathie; op 19 oktober bezocht hij hem in de
cel. Al vond hij zijn eigenwijze karakter en steile principes irritant, hij was dieper
dan ooit doordrongen van zijn onschuld en zegde hem en zijn gezin hulp toe, hoe
dan ook. Verontwaardiging was inspiratie, dat wist hij uit herhaalde ervaring. En hij
wás verontwaardigd, niet om De Vletter alleen: de Maatschappij tot Nut van den
Javaan had hem getart door een quasi-idealistische oproep en een polemisch
Ingezonden Stuk. Hij wist het nu zeker: de derde bundel Ideeën lag klaar, op het
schrijven na. Op 20 oktober wendde Multatuli zich tot Houwink met plannen voor
een uitgave in eigen beheer, waaraan enkel de financiële grondslag ontbrak; tot nu
toe hadden alleen de uitgevers van zijn werk geprofiteerd; dat moest uit zijn. Maar
de sprong van wijnen naar letteren was voor Houwink te ver. Multatuli, tot het uiterste
gespannen, realiseerde zich dat zelfs friese vriendschap soms geen stand houdt.
Multatuli's overtuiging dat het Cultuurstelsel niet zo zeer winst betekende als wel
gezag en dat gezag, mits in goede handen, nodig was ter bescherming van de inlander
en diens dorpsgemeenschap, terwijl vrije arbeid uit zou lopen op verstoring van die
gemeenschap, uitbuiting van de inlander en aantasting van elk gezag - die overtuiging
van Multatuli was in de jaren '60 doorgedrongen tot de kopstukken van de
conservatieve partij, en het ethisch waarmerk geworden van hun koloniale politiek.
Toen er in 1869 bij hun orgaan, het Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage, door
ziekte van de hoofdredacteur een journalistiek vacuüm was, zocht men contact met
Multatuli. Ondanks de schaarsheid van de archivalia staat het vast dat er langdurige
besprekingen zijn geweest. Maar toen zijn eis om het gehele, destijds voor Rochussen
ontworpen Memorandum in het Dagblad op te nemen hun duidelijk maakte dat hij
niet tevreden zou zijn met minder dan het leiderschap van een grote anti-liberale
volksbeweging, brak men het contact op 10 november af.
Het is ondenkbaar dat zo'n reeks tegenslagen geen invloed zou hebben gehad op
zijn stemming, en dus ook op die van zijn omgeving.
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Wanneer hij op 12 november aan Rooses schrijft: ‘mijn gezin is allerliefst’, rijst de
vraag hoeveel wens, hoeveel show, hoeveel illusie, hoeveel realiteit er in die woorden
schuilgaat, en vooral: hoe het oordeel van de vier anderen zou zijn geweest. Met de
winter op komst wordt de stemming in elk geval slechter: in een brief van 17 december
toont Multatuli zich onredelijk geïrriteerd; het verhaal dat hij enkele dagen daarna,
ontstemd door een opmerking van Rooses, een couvert met 500 francs uit het
coupéraam zou hebben gesmeten, lijkt geen verzinsel, het klopt ook met de reactie
op het geld van De Geyter, al maanden terug; en dan zijn er twee onmiskenbare
feiten: het niet meer willen doorgaan met de rubriek Van den Rijn; het ophouden
met de Causerieën in De Locomotief Mogelijk is er een negatief bericht uit Semarang
gekomen, dat is onbekend; maar zo'n bericht uit Haarlem is er in elk geval niet,
integendeel. Toch behoeft zelfs dit alles nog geen balorige geprikkeldheid te
betekenen: het is immers ook mogelijk dat Multatuli de overtuiging had, geheel
beschikbaar te moeten zijn voor meer geïnspireerd werk.
Verreweg het belangrijkste document is de brief van Tine aan Stéphanie, geschreven
terwijl Multatuli in Gent was. Die brief dwingt tot maar éen conclusie: de ménage à
trois, met zoveel goede bedoelingen begonnen en een tijdlang ook met enig succes
volgehouden, was in een tragedie geëindigd. Dat is eenvoudig een feit. Maar het is
niet een eenvoudig feit, bepaald door maar éen aanwijsbare oorzaak, laat staan door
éen aanwijsbare schuldige. Het hele jaar 1869 is een uitermate moeilijke legpuzzel
met een groot aantal schijnbaar onsamenhangende gegevens: het verschil in klimaat
tussen Holland en Italië; het verschil in mentaliteit tussen Den Haag en Milaan; het
verschil in leeftijd tussen Tine en Mimi; het zenuwslopende verschil tussen uitgaven
en inkomsten; het tartende verschil tussen genialiteit en maatschappelijk succes; het
verschil tussen Multatuli's gevoelens voor Tine en die voor Mimi, niet identiek met
een scheiding tussen liefde en sex; en tenslotte, wellicht de meest beslissende factor:
het verschil in karakter tussen déze vader en déze zoon.
Want éen ding staat vast: toen Edu op nieuwjaarsdag 1870 zestien jaar werd,
wachtte zijn plan om naar Italië terug te gaan alleen nog op een gunstige gelegenheid.
G.S.
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Brieven en dokumenten
[1 januari 1869
Edu wordt vijftien jaar]
1 januari 1869
Edu wordt vijftien jaar.

[2 januari 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]
2 januari 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli. (Kopieboek 46; Museum Enschedé,
Haarlem; fotokopie M.M.)
Den Heer Douwes Dekker
te 's Gravenhage
Haarlem, 2 Janrij 1869
WelEdele Heer,
Wij hebben de eer, U ingesloten toetezenden, een Bankbiljet W 6518 groot f25.,,
ter voldoening van uw honorarium van 15 Nov. tot 31 December j.l.
Wij verzoeken u ons de goede ontvangst te willen berigten en hebben de eer met
hoogachting te zijn
UWEd. Dv. Dienaren
Joh. Enschedé & Zoon.

[2 januari 1869
Advertentie in de Zaanlandsche Courant]
2 januari 1869
Advertentie in de Zaanlandsche Courant, no. 40. (Archief De Zaanlander,
Wormerveer; fotokopie M.M.)
Opmerkelijk in deze advertentie is de foutieve voornaam, de ongewoon hoge
toegangsprijs, en het feit dat er geen lagere is voor dames.
Lokaal Anna Paulowna. 5 Januarij 1869, des avonds ten 7½ ure.
Voordracht door den Heer Engel Douwes Dekker (Multatuli) van zijne Dramatische
Fragmenten.
Entrée f1.25

[3 januari 1869
Vergadering van De Dageraad]
3 januari 1869
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Vergadering van ‘De Dageraad’. Fragment uit de notulen (I.I.S.G. Amsterdam.)
ZEd: H.H. Huisman, de voorzitter van de vereniging.

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

300
Hierop weder het woord nemende zegt ZEd tot op dit oogenblik nog geen berigt te
hebben ontvangen van den Heer Douwes Dekker doch verzoekt de leden attent te
willen zijn op eene annonce welke geplaast zal worden in het Handelsblad om zich
als dan bij den Heer Günst te vervoegen en daar de noodige kaarten te halen aangezien
er niemand zal toegelaten worden dan voorzien van een zoodanig billet wijl de
plaatsen te beperkt zijn.
De Heer Penning vraagt of het niet noodig is dat de leden welken een toegangbillet
halen hun diploma medebrengen, hetwelk afgeteekend behoort te zijn, hetgeen door
de President wordt beaamd. Ook meent de president het zeer wel konde gebeuren
de Heer Dekker reeds vrijdag aanst. zijnen voordracht hield omreden ZEd aanst.
Dingsdag in Zaandam en Woensdag in Arnhem spreekt.

[4 januari 1869
Advertentie in de Arnhemsche Courant]
4 januari 1869
Advertentie in de Arnhemsche Courant, no. 4607. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
De aankondiging werd herhaald in de nummers van dinsdag 5 en woensdag 6
januari.
MUSIS SACRUM.

Woensdag 6 Januarij, ten zeven ure in de Nieuwe Concertzaal,
VOORDRAGT VAN

MULTATULI.
(DRAMATISCHE FRAGMENTEN)
Toegangsprijs f1.25.
Leden van het Collegie Musis Sacrum kunnen Maandag en Dingsdag in de Kleine
Zaal, van 1 tot 3 ure, Kaarten bekomen voor en hunne Dames, à 75 cents.
STERK & KAMPS.

[7 januari 1869
Bericht in de Arnhemsche Courant]
7 januari 1869
Bericht in de Arnhemsche Courant, no. 4610. (K.B. 's Gravenhage; fotokopie
M.M.)
Wij maken onze lezers opmerkzaam op achterstaande annonce, volgens welke de
voordragt van den heer Douwes Dekker tot vrijdag is uitgesteld. De oorzaak dier
verdaging is waarschijnlijk de voorstelling heden avond in den schouwburg te geven
door het gezelschap
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van fransche tooneelisten. Onlangs hebben deze te Rotterdam dezelfde stukken
opgevoerd. Volgens de N.R.C. voldeed de voorstelling zeer goed.

[7 januari 1869
Advertentie in de Arnhemsche Courant]
7 januari 1869
Advertentie in de Arnhemsche Courant, no. 4610. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)

Musis sacrum.
Op verzoek van eenige Familiën, is de Voordragt van MULTATULI UITGESTELD
tot aanst. Vrijdag, 8 Januarij.
Leden van het Collegie Musis Sacrum kunnen tot VRIJDAG middag 3 ure, Kaarten
bekomen voor hen en hunne Dames, à 75 cents.
Des avonds betalen ook de Leden den voor het publiek gestelden toegangprijs van
f1,25.
Aanvang 7 u.
Opening der deuren 6¼ u.
STERK & KAMPS.

[8 januari 1869
Multatuli spreekt in Arnhem]
8 januari 1869
Multatuli spreekt in Arnhem en draagt voor uit Vorstenschool. Voor het verslag
van deze avond zie men 11 januari.

[8 januari 1869
Van den Rijn (I)]
8 januari 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 7.
(M.M.)

Van den Rijn, 5 Januarij.
Dezer dagen heeft zich in de tweede instantie van een proces een incident voorgedaan,
't welk in regtsgeleerde kringen de aandacht in hooge mate tot zich trekt. Aan den
Koning, namelijk, is, bij regterlijk vonnis, een eed de ignorantia opgelegd, naar
aanleiding van een geschil met de bouwmeesters van het Victoria-theater. Volgens
de bestaande bepalingen in Pruissen, kunnen vorstelijke personen den eed schriftelijk
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gekozen is.
- Een Mainzer blad, de in het laatst van December door de Kölnische-Zeitung
geleverde beschouwingen over den stand der zaken in de Levant gedeeltelijk
overnemende, erkent ten volle de gegrondheid
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der vorderingen van de Keulsche courant, dat men regtvaardigheid betrachte ook
tegenover Turkije, en wijst tevens op den ondragelijken overmoed van Rusland, aan
welks heerschzucht (volgens dat blad) de geheele verwikkeling in het Oosten moet
geweten worden. ‘En (aldus redeneert die courant) het is niet alleen tegenover het
geplaagde Turkije, dat men den reus van het Noorden behoort intetoomen, maar ook
zijne nabuurschap met Duitschland wordt met elken dag meer dreigend.’ - Ook de
Vossische-Zeitung wijst op de uitbreiding van den russischen invloed, als een gevaar
voor de beschaving. ‘Het wordt eindelijk tijd (zegt zij), eens voor goed te breken
met de Heilige Alliantie. De russisch-duitsche grenzen zijn moeijelijker te
overschrijden, dan die van China en Japan; en aan gene zijde is de toestand van den
Duitscher minder zeker, meer afhankelijk van willekeur en luim, dan zelfs in
Oost-Azie. Waarlijk, het wordt tijd, dat Pruissen zijn gezag eens naar dien kant doe
gevoelen.’
- Volgens een te Parijs gevestigd berigtgever der Augsburger Allgemeine-Zeitung,
is het in de fransche hoofdstad algemeen bekend, dat de wezenlijke eigenaar van het
nieuwe regerings-orgaan niet is de heer Wittersheim, die slechts zijnen naam geleend
zou hebben en met het bestuur der courant belast is, maar eene groote
crediet-instelling, die op de buitenlandsche Beurzen haar voordeel wenscht te doen
met het feit, dat de berigten van het Journal Officiel aan haar, als eigenares, eerder
bekend zijn dan aan de abonnenten op dat blad.

[10 januari 1869
Multatuli spreekt voor De Dageraad]
10 januari 1869
Voordracht van Multatuli voor ‘De Dageraad’. Notulenboek (I.I.S.G. Amsterdam.)
Zie ook De Dageraad d.d. 28 februari 1869.
Reeds s'morgens te half tien ure was de zaal onzer gewone bijeenkomsten met leden
en geintroduceerden benevens door eene talrijke vrouwenschaar gevuld. En al was
het den vastgestelden dag en den bepaalden tijd onzer vergaderingen, toch bleek uit
alles, dat er heden morgen iets anders dan gewoonlijk zoude plaats vinden. Immers
de spreekbeurt door de Heer Douwes Dekker (Multatuli) op zich genomen, en reeds
vóór veertien dagen door onzen voorzitter geannonceerd, zou heden worden vervuld.
Ongeveer te tien ure arriveerde de spreker en beklom oogenblikke-
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lijk het spreekgestoelte. Op aller gelaat teekende zich vreugde en genoegen toen men
den gevierden redenaar zag en met daverende toejuichingen werd hij begroet. Doch
dezen teekenen van ingenomenheid sloegen tot geestdrift over toen de hooggeachtte
spreker betuigde, dat hij zich onder zijne lieve vrienden van den Dageraad zoo vrij
zoo te huis gevoelde.
Waren er reeds drie jaren verloopen sedert hij voor het laast in hun midden optrad
en had hij in dien tijd zeer veel geleden, dadelijk echter nam hij dien onaangenamen
indruk weg door te verklaren, dat hij thans zeer opgeruimd was en dat hij nog gaarne
het korte poosje dat hem overig bleef te leven, zoo nuttig mogenlijk wenschte te
besteeden tot welzijn der menschheid. Over het geloof zou hij thans niet meer spreken,
immers de gelooverij had hij nu eenmaal ter zijde gezet evenmin verklaart hij zich
ingenomen met datgene wat men gewoonlijk staatkunde noemt. Neen; op het laast
gehouden congres te Gend had men hem aangezocht zijne krachten eens te wijden
aan het drama. Hieraan had hij gevolg gegeven en stond nu gereed in ons midden
eene eerste proeve te leveren.
De spreker droeg nu behalve vele ophelderingen en verklaringen zijne dramatische
schetsen voor, getiteld Vorstenschool. De diepe stilte, de gespannen aandacht en de
herhaalde bijvalsbetuigingen, getuigden hoezeer de redenaar zijn hoorders boeide.
Er scheen dan ook aan het applaudiseeren geen einde te komen, toen hij zijne taak
had volbracht.
De president het woord nemende, wees er op hoe de massa gewoon hare
godsdienstoefeningen te houden op dezen tijd, wij ook op onze wijze deze stonden
wijden aan het zoeken van hoogere belangen, en wees der vergadering eindelijk op
het slot van s'prekers schoone voordracht.
De Heer Dekker het woord nog even vragende lichtte des Voorzitters woorden
nog eenigzins toe en welvoldaan ging de vergadering uiteen.
Opbrengst der collecte
school f 2,15½
drukwerken f 4,10½
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[11 januari 1869
Van den Rijn (II)]
11 januari 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
10. (M.M.)
zwart-wit-gezindheid: zwart en wit waren de kleuren van Pruissen.

Van den Rijn, 8 Januarij.
Dezer dagen heeft de Kamer van strafzaken te Frankfort uitspraak gedaan in een
proces tusschen den uitgever van den Beobachter en den president der politie von
Madai. De redactie van die courant had namelijk eene klagt ingebragt wegens
beleediging in het officiële politieblad, en daarvoor den chef der policie gedagvaard.
Ofschoon de beleediging zelve niet door de regtbank werd ontkend, is evenwel de
heer Steegman, hoofdredacteur van den Beobachter, in de kosten verwezen, dewijl
in regten niet is uitgemaakt, dat de gebezigde beleedigende termen op hém gemunt
waren. (Men had, van een in bedoelde courant geplaatst artikel sprekende, het woord
‘bübisch’ gebruikt.)
- Het te Leipzig verschijnend Academisch Tijdschrift behelst de volgende
opmerkingen: ‘De aanwezigheid van den wurtembergschen Troonopvolger, die aan
onze academie zijne studien voortzet, schijnt eenige levendigheid in
gezelschapskringen te veroorzaken. Prins Wilhelm schijnt, in het voorbijgaan gezegd,
zekere voor Pruissen vriendschappelijkgezinde rigting te willen inslaan; althans
verkeert hij veel in het huis van prof. Römer, het hoofd der wurtembergsche
Pruissenpartij. Tevens bezoekt hij getrouw de collegien van prof. Thudichum, die
ook meermalen, en zelfs op eene voor de hoogere kringen te Stuttgart zeer
aanstootelijke wijze, van zijne “zwart-wit-gezindheid” blijken gaf.’
- Naar men uit Frankfort berigt, verwacht men, dat de nieuwe brug over de Main
tegen het einde van de maand Mei dezes jaars voltooid zal zijn.
- De democratische hessische Volks-Zeitung is den 5den Januarij, den verjaardag
van de onderteekening der keurhessische Constutie in 1831, met roode letters gedrukt
in het licht verschenen. Zij had die kleur gekozen, omdat rood de ‘aan haar hart niet
vreemd geworden hessische landskleur is.’ Het bedoelde nummer is door de politie
in beslag genomen.
- Naar aanleiding van het bekende artikel van den Pesther Lloyd,
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waarin o.a. betoogd werd, dat Hongarije nooit wegens het overschrijden der Main-linie
door Pruissen oorlog zou willen voeren, en dat Oostenrijk voortaan alleen zoodanige
verdragen zou sluiten, waardoor het zijne belangen het best zou kunnen bevorderen,
schrijft men uit Munchen aan de Deutsche Allgemeine-Zeitung het volgende: ‘Zoo
lang Frankrijk niet wegens de Main-linie een oorlog begint, zal ook Oostenrijk zich
rustig houden; waarom? omdat het zich zonder Frankrijk tegenover Pruissen te zwak
gevoelt. Vangt Frankrijk echter den oorlog aan, dan begint een wereld-oorlog, dat
wil zeggen, dan zal ook Oostenrijk zich daarin mengen, dan zal Oostenrijk trachten,
een stuk land te vermeesteren, en het zal aan die partij zijn bondgenootschap
aanbieden, welke de belangrijkste beloften doet. Naar welke zijde zal Oostenrijk
zich het liefst uitbreiden? Natuurlijk, om zijn duitsch element te versterken, naar de
duitsche zijde. Verbond het zich met Frankrijk en werd Pruissen overwonnen, dan
kon het op het verwerven van Silezie hopen; ging het met Pruissen zamen, dan bood
zich oostelijk Beijeren aan... Zoo veel is zeker: de oostenrijksche politiek ligt
tegenwoordig op de loer; zij zou bij de eerste gunstige gelegenheid gaarne ook
annexeren, zoo als Pruissen gedaan heeft; graaf von Beust wil bij graaf Bismarck
niet achterstaan. Wij gelooven evenwel, dat deze, met den oorlog dreigende, speculatie
op buit volstrekt niet naar den zin is van Oostenrijks volken: noch de Duitschers,
noch de Magyaren, noch de Slaven zullen haar goedkeuren: en wat Duitschland in
het algemeen betreft, ‘zal zij in het duitsche bewustzijn, in het nationale gevoel van
verwantschap en noodwendige verbroedering van alle Duitschers den krachtigsten
tegenstand vinden.’
Het gerucht, dat de Koning van Beijeren zich naar Petersburg zou begeven, om
zich te verloven met eene dochter van den Czaar, wordt van verschillende zijden ten
stelligste tegengesproken. Men zegt, dat de Keizer van Rusland zijne toestemming
niet geven wil tot het overgaan zijner dochter tot de roomsch-katholieke godsdienst.

[11 januari 1869
Verslag in de Arnhemsche Courant]
11 januari 1869
Verslag van Multatuli's voordracht d.d. 8 januari in de Arnhemsche Courant, no.
4613. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Het verslag is van de hand van de redacteur Gerard Keller.
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Die over veel gesteld is, zal veel te verantwoorden hebben. Douwes Dekker, die ook
gisteren avond zijne minachting voor het gewone betuigde, en zich ontegenzeggelijk
ver boven het gewone verheft, moet zijn rang ophouden. Van hem vooral mocht men
iets beters eischen dan dramatische fragmenten, zoo als hij gisteren aan een beschaafd
publiek voordroeg.
Noch de schoonheid noch de strekking begrijpen we van het tweede bedrijf.
Het walgt ons een uur lang getuigen te zijn van de onbeduidende daden eens
bekrompen konings en de zotteklap van eenige half beschonken hovelingen. Het
hindert ons het koningschap een uur lang te pronk te zien staan in den persoon van
een onwaardigen vorst. Zijn er zulke vorsten, dit is geen reden om ze te schilderen.
Aestethisch is het zeker niet. Dat de vorsten er beter door zullen worden is zeer te
betwijfelen en, is het nuttig om het volk te doen beseffen, dat vorsten niets
beteekenende menschen kunnen zijn, dan is de vorm slecht gekozen. Enkele trekken,
die een geniaal man als Douwes Dekker sprekend genoeg had kunnen maken, zouden
ons verschoond hebben een nachtelijk tooneel bij te wonen gelijk dat van gisteren
avond.
Het doet ons leed om de vele oorspronkelijke en juiste gedachten, die we ook
ditmaal uit den mond van den spreker hoorden, dat hij geen waardiger onderwerp
waardiger behandeld heeft.

[11 januari 1869
Brief van Kallenberg vd Bosch aan Potgieter]
11 januari 1869
Brief van R.J.A. Kallenberg van den Bosch aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje
postpapier, tot het midden van blz. 3 beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Huize Laanzigt, 11 Jany 1869.WelEdelgeboren Heer!
De datum van uw brief ziende schaam ik mij dat ik die niet vroeger beantwoord
heb, maar tot mijne verontschuldiging zijn verschillende zaken tusschen beide
gekomen. - Ik dank U zeer voor uwe vriendelijkheid om mij door de brieven van
mev: D: D: weder op de hoogte van haar wedervaren te stellen, maar die brieven zijn
niet bemoedigend. - Ik erken dat ik zeer teleurgesteld ben, want ik had vernomen dat
met de feesten der weerbaarheid in s'Hage men D: D:
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met zijne vrouw had zien wandelen op het terrein. - Ik hoopte dus dat hij op de eene
of andere wijze de middelen had gevonden van zijne vrouw weder bij zich te nemen,
en dus voor het arme schepsel een tijdperk was aangebroken van minder bekommering
en meerdere troost. Het blijkt nu dat hij dáár geweest is met eene andere, en uit haar
brieven is het duidelijk dat hij zich noch om haar, noch om zijne kinderen bekommert.
Ik begrijp dus zeer goed dat men in de Oost aan den Hr Busken Huet op zijne
aanvragen antwoord: Dat is de zaak van haar man.’ - Maar wanneer men dáár, waar
het geven van eenige honderde guldens gemakkelijker valt dan hier eenige tientallen,
zich er zoo van afmaakt, dan wordt het hier zeer moeijelijk voor het kleine comité
dat zich nog de belangen der arme vrouw aantrekt. - Wanneer ik kan zal ik echter
mijne kleine gift aan U overmaken, maar aan U wil ik wel zeggen dat mij dit niet
altijd gemakkelijk valt, want finantieel zijn de tijden niet gunstig, en de opvoeding
mijner kinderen kost mij alle jaren meer geld. - Dan last not least, heeft een mijner
oudste vrienden het ongeluk gehad door te groot vertrouwen in iemand die hij moest
vertrouwen, het grootste gedeelte van zijn fortuin te verliezen, en hart en pligt roepen
mij, hem de hand bieden, wanneer hij die noodig heeft.Ik voeg hierbij de 2 brieven van Mev: D: D: en mijn ‘penningske’. - Ieder beetje
helpt toch, en met hartelijken dank voor uwe toezending, noem ik mij met de meeste
hoogachting en vriendschap,
UEg.: Dienstw: Dienaar
R.J.A. Kallenberg van den Bosch
Nota: 1 bankbillet groot f40.00 ×.8792. Amst. 1 July 1868.

[13 januari 1869
Brief van Multatuli aan De Geyter]
*13 januari 1869
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand, door De
Geyter gewaarmerkt. (M.M.)
den Haag 13 Januari 69
Waarde de Geyter,
Ik houd Vrydag avend eene lezing te Maastricht, en neem myn weg over
Antwerpen, waar ik morgen Donderdag overnacht, om U even te zien en te spreken.

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

308
Hoe laat ik kom weet ik nog niet, maar zoudt ge zoo goed willen zyn, my een briefje
te doen vinden in den Grand Laboureur, waar en hoe laat ik U vinden kan?
Het eenvoudigst is naar uw huis te gaan, maar als ge er dan niet zyt, zal 't moeielyk
vinden zyn.
Na hartelyke groete
Uw vriend
Douwes Dekker
Ik WOON!! Ik zal myn gezin kunnen laten komen!

[14 januari 1869
Telegram van Multatuli aan De Geyter]
14 januari 1869
Telegram van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand, door De
Geyter gewaarmerkt. (M.M.)
Of Multatuli en De Geyter elkaar deze avond inderdaad hebben gesproken, is niet
bekend.
Télégramme.
Déposé à
Lahaye
Aangeboden te

le 14-1-69

à 3.52

No 382

Reçu à
Anvers
Aangekomen te

le -

à 4.17

No 649

De Geyter Avoué
Antwerpen
Ik kom eerst met den laatsten trein.
Dekker

[15 januari 1869
Multatuli spreekt in Maastricht]
15 januari 1869
Voordracht van Multatuli in Maastricht.
Van deze avond, genoemd in de brief van 13 januari, is noch een advertentie noch
een verslag teruggevonden.
Mogelijk heeft Multatuli te Maastricht een ontmoeting gehad met zijn oude vriend
J.J.A. de Chateleux, maar er is dienaangaande geen enkel bericht.

[15 januari 1869
Van den Rijn (III)]
15 januari 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 13.
(M.M.)
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Van den Rijn, 13 Januarij.
Te Frankfort zijn dezer dagen voor de correctionele regtbank behandeld de aanklagten
van het Openbaar Ministerie tegen de Frankfurter-Zeitung en den
Stuttgarter-Beobachter, wegens het honen en lasteren van pruissische generaals in
de uitoefening hunner ambts-betrekking. Na het aanhooren der acte van beschuldiging,
verzocht de verdediger van de beklaagden verlof om getuigen te doen voorkomen
en tevens officiële acten te mogen overleggen. Het Openbaar Ministerie zich daartegen
verzettende, werd de beslissing, na dupliek van den bedoelden advocaat, tot
aanstaanden donderdag uitgesteld.
- Men schrijft uit Malchin: ‘De Landdag van het Groothertogdom
Mecklenburg-Schwerin is gesloten. De Regering heeft bewilligd in de tijdelijke
verlaging met 50 pc. van de zoogenaamde handelsklassen-belasting, benevens van
de belasting op het geslagt en het gemaal in de provinciesteden. Het deficit zal door
de overschotten van het vorige jaar gedekt worden. De Groothertog heeft te kennen
gegeven, dat het wenschelijk zou zijn, overtegaan tot eene definitive regeling der
algemeene hervorming op het stuk der belastingen, dewijl dit, ten gevolgde der door
het nieuwe Tolverbond teweeggebragte veranderingen, vooral voor de mindere
klassen eene behoefte geworden is. De aanmerkingen der Stenden op de te dien
aanzien door de Regering gedane voorslagen zullen door eene te benoemen commissie
worden onderzocht.’
- Uit Arolsen wordt geschreven, dat de waldeck-pyrmontsche Landdag weder tot
het begin der volgende maand is verdaagd, daar de te behandelen zaken nog niet
voldoende zijn toegelicht. Men meent echter, dat gewacht wordt op den uitslag van
een voorloopig onderzoek te Berlijn.
- Men verneemt, dat de gewezen beijersche gezant bij den Bondsdag te Frankfort
von Riethammer benoemd is tot gevolmagtigd minister van het beijersche Hof te
Brussel.
- Door den bankier baron von Oppenheim, te Keulen, is aan den Koning en de
Koningin ter gelegenheid van het nieuwjaar een kostbaar geschenk in zilver
aangeboden. Het bestaat uit een bijna drie voeten hoog monument op den slag te
Königgrätz, en stelt het oogenblik voor, waarop de Koning den Kroonprins met de
ridderorde pour le mérite versiert. De figuren worden als kunstvoorbrengselen zeer
geroemd, en ook het bijwerk op het voetstuk wordt gezegd
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van buitengewone kunstwaarde te zijn. Twee daarop voorgestelde adelaars zouden,
naar men verzekert, de trekken vertoonen van Hunne Koninklijke Majesteiten.
- Volgens berigten uit Berlijn, zijn nu de militaire verhoudingen van het
Noordduitsch-Verbond derwijze geregeld, dat (volgens de uitdrukking van een militair
weekblad) slechts een telegram noodig is om een millioen soldaten op de been te
brengen. De kern van het leger bestaat uit de pruissische armée, waarmede de vroeger
ingedeelde contingenten van de geannexeerde Staten reeds volkomen zijn
vereenzelvigd. De bepaald pruissische corpsen bestaan tegenwoordig uit: 1o troepen
te velde, 325 bataillons infanterie, waaronder 29 van de garde; 268 eskadrons
kavallerie, waaronder 32 van de garde; 11 regimenten artillerie, met 1146 stukken
geschut; 12 bataillons pionniers. Het getal dezer krijgslieden bedraagt, buiten de
officieren, in ronde cijfers, 410,000 man. De Bonds-contingenten bedragen 53,000
man, verdeeld in 43 bataillons, 36 eskadrons en 1¼ bataillon pionniers. De
Bonds-artillerie bedient 126 stukken geschut. Vervolgens heeft men 2o de
reservetroepen, waarvan Pruissen 107½ bataillon infanterie, 67 eskadrons kavallerie,
216 stukken geschut en 12 bataillons pionniers levert, en welker manschappen te
zamen 128,000 bedragen. De Bonds-contingenten voor de reserve bestaan uit 13
bataillons, 9 eskadrons, te zamen 15,000 man met 24 stukken geschut. Daarna 3o de
garnizoens-troepen, Pruissen, 190 bataillons, 14 compagnien jagers, 48 eskadrons
kavalerie, enz., te zamen 175,000 man. De Bonds-contingenten in de garnizoenen
bedragen 22,000 man. Al deze cijfers te zamen bedragen 803,000 man, behalve de
officieren, de trein-soldaten, handwerkslieden en bijzondere geëmplooijeerden. De
insmelting zoowel der geannexeerde landen, als van de Bonds-contingenten, vereischte
eene geheele verandering in de wijze van ligting en oproeping, vooral wat de landweer
aangaat. Men heeft te dien einde de kleine burgerlijke indeelingen met de militaire
circonscriptien vereenigd.
- Aan de Kölnische-Zeitung wordt uit Buckeburg geschreven: ‘Dewijl uwe courant
indertijd melding heeft gemaakt van de eindelijk tot stand gekomen Grondwet voor
het Vorstendom Lippe-Schaumburg, achten wij het niet onbelangrijk, te dien opzigte
een en ander medetedeelen, vooral omdat de nieuwsbladen zich sedert eenigen tijd
meer dan gewoonlijk met ons landje bezighouden. De
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Grondwet, die den 17den November des vorigen jaars is aangenomen, was door de
bijeengeroepen Volksvertegenwoordiging opgesteld; en men behoort dus aantenemen,
dat van die zijde geene aanmerkingen op dat staatsstuk te maken zijn. Daarbij was
dan ook (om niet te gewagen van sommige klagten over bijzaken) vooral het
financiewezen geregeld op eene wijze, die overal levendig werd toegejuicht, vooral
daar dit punt zekere moeijelijkheden opleverde, welke niet te ligt moeten geschat
worden. In zoo ver was dus alles wel. Doch zie, daar komt zekere overdreven ijver
op nieuw tweespalt zaaijen op den bodem, dien wij nu eens voor al van onkruid
gezuiverd waanden. Er heeft zich hier eene patriotische vereeniging gevormd, die
zich ten doel schijnt te stellen “plus royaliste que le Roi” te zijn, en welke nu
aanleiding geeft tot eene oppositie, waarop wij het regt hadden, niet verdacht te zijn.
Hoe betreurenswaardig dit verschijnsel zij, behoort men daaraan toch niet zoo veel
gewigt te hechten als sommige dagbladen, die de zaak voorstellen, alsof ons geheele
landje in rep en roer was. Te allen tijde en in alle omstandigheden waren er menschen,
die de eenvoudigste zaken bemoeijelijkten; en dit wordt vooral het geval, wanneer
ongeroepenen zich bemoeijen met politiek.’

[17 januari 1869
Vergadering van De Dageraad]
17 januari 1869
Vergadering van ‘De Dageraad’. Fragment uit de notulen (I.I.S.G. Amsterdam.)
De President opent de vergadering met de groete over te brengen van den Heer
Dekker en ook ZEds dank wijl het voor hem een groot genoegen was geweest in ons
midden op te treden. Ook heeft de Heer Dekker beloofd in Februarij wederom hier
als spreker te zullen optreden alsdan tot onderwerp zijner rede kiezende (vrije studie).
Ik heb ZEd dan ook voorloopig dank gezegd voor zijne voordracht, en tevens er op
aangedrongen aan zijne belofte zoo spoedig mogenlijk te voldoen. Wij zijn zoo
vervolgt de president in de gelegenheid geweest een groot man te hooren, en een
stuk wat overal sensatie heeft verwekt.
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[25 januari 1869
Van den Rijn (IV)]
25 januari 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
21. (M.M.)
de Witte en de Roode roos: de adelsoorlog in Engeland, 1455-1487, tussen
kroonpretendenten York en Lancaster, later Tudor.

Van den Rijn, 22 Januarij.
Als eene bijdrage tot de kennis van het schoolwezen in sommige gedeelten der
pruissische Monarchie deelen eenige dagbladen het volgende mede: ‘In het laatst
van December des vorigen jaars hadden de gezamenlijke onderwijzers in het stadje
Marienburg zich in een rekest tot den magistraat gewend, met het verzoek, hunne
inkomsten (220 th.) te verhoogen, dewijl deze som, volgens de bewering der
adressanten, niet alleen tot bestrijding der kosten van een huisgezin, maar zelfs voor
de behoeften van een ongehuwd persoon onvoldoende was. De adressanten hadden
gewezen op de duurte van levensmiddelen en brandstof, en beweerden o.a., dat in
vele opzigten de toestand hunner collega's te Koningsbergen en te Dantzig veel
gunstiger was. Dezer dagen nu ontvingen zij van den magistraat het volgende
antwoord: “Op ulieder verzoek beschikken wij, dat wij geene hoogere tractementen
betalen willen. Het staat u vrij, te Koningsbergen of te Dantzig eene betrekking te
zoeken, indien gijlieden meent, daardoor uwe positie te verbeteren. Het bedrag voor
het zegel, waarop uw rekest had behooren geschreven te zijn, alsmede voor het zegel
van dit antwoord, zult gij, ter voorkoming van executie, binnen acht dagen moeten
betalen.”’
- De Kölnische-Zeitung deelt het volgende mede: ‘In de Revue de Cannes komt
het volgende schrijven voor van den heer F.A. Hartsen (een Nederlander): Sedert
ongeveer twee maanden ben ik geabonneerd op de wekelijksche uitgaaf van de
Kölnische-Zeitung. Dewijl ik echter in al dien tijd slechts tweemaal een exemplaar
ontving, heb ik dat abonnement moeten opzeggen. Men verzekert mij, dat bedoelde
courant als 't ware regelmatig aan de grenzen wordt aangehouden. Ik wil gaarne
gelooven, dat ik, door hooge bemiddeling mijner familiebetrekkingen, bij den minister
van Binnenlandsche Zaken zou kunnen bewerken, bij wijze van gunst, een exemplaar
der Kölnische-Zeitung te ontvangen, doch ik heb een afkeer van begunstiging. Mijn
principe is: regt voor allen, ten allen tijde en zonder aan-
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ziens des persoons. Liever alzoo dan in deze rigting den geringsten stap te doen, wil
ik mij de Kölnische-Zeitung ontzeggen. Ik bepaal mij daarom tot een middel, dat den
geringsten burger vrijstaat, of althans behoorde vrijtestaan; dat wil zeggen, tot eene
bescheiden klagt, en ik wensch, dat de fransche Regering een einde make aan het
kinderachtige systeem van de buitenlandsche couranten aan de grenzen verbeurd te
verklaren.’ - De Keulsche courant voegt daarbij, dat het, ‘helaas! niets nieuws is,
zulke klagten te vernemen. Vóór en na de zoogenaamde concessien is het bijna totaal
buitensluiten van de vreemde pers eene gewoonte van de fransche Regering. Wanneer
in de aanstaande zitting der Wetgevende Kamers spraak zal zijn van de dagbladpers,
is het te hopen, dat ook melding worde gemaakt van den zeer exceptionele toestand
der buitenlandsche bladen. Het tegenwoordige stelsel is zonder voorbeeld; zelfs in
Rusland woedt men niet op die wijze tegen den invoer van denkbeelden.’
Een Mainzer blad wijdt een uitvoerig betoog aan de stelling, dat de klagt over het
weren van buitenlandsche bladen uit Frankrijk ongegrond is. ‘Men vergeet bij zulke
recriminatien gewoonlijk (aldus beweert o.a. de bedoelde courant), dat in Frankrijk,
behalve de gewone staatkundige partijen, gelijk deze overal worden aangetroffen,
een dynastiek belang te verdedigen valt. Dat men in Engeland, in Belgie, in Nederland
en zelfs in Rusland den “invoer van denkbeelden” niet vreest, is zeer natuurlijk. Noch
Gladstone, noch Disraëli zal zijne partij zien verzwakken door buitenlandsche
beschouwingen over de onderwerpen, die in Engeland tot twistappels der partijen
zijn gekozen. Gesteld echter, dat de dagblad-literatuur hare tegenwoordige hoogte
had bereikt in de dagen van den strijd tusschen de Witte en de Roode Roos, dan
voorzeker had de Yorksche partij de bladen geweerd, die den invloed van Lancaster
ondersteunden, en omgekeerd. Het staat ieder vrij, naar goeddunken te oordeelen
over de wijze, waarop Keizer Napoleon zich heeft meester gemaakt van het gezag;
doch ongerijmd is de eisch, dat hij eenmaal Keizer zijnde, vrijheid geven zou tot
invoer van de ammunitie, waarmede zijne tegenstanders dat gezag bestrijden zouden.
Nu hij eenmaal den (naar ons bescheiden oordeel, verkeerden) weg is opgegaan om
de uiting van denkbeelden te smoren, zou hij zich schuldig maken aan eene
bespottelijke inconsequentie, door toetestaan aan vreemden wat hem gevaarlijk
toeschijnt van zijne eigene onderdanen, om nu niet een-
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maal te spreken van de onbillijkheid, die, ook uit een industrieel oogpunt, liggen zou
in het toelaten van buitenlandsch product, waar de fransche arbeid wordt belemmerd.
‘Eene tweede vraag, die, naar wij meenen, gewoonlijk verkeerd wordt beantwoord,
is, of het niet inderdaad, volgens het oordeel van de overgroote meerderheid der
fransche natie, wenschelijk is, dat de Keizer zich handhave op zijn, hoe dan ook
bereikt, standpunt? De dagbladpers, in al de landen, vertegenwoordigt slechts een
zeer gering onderdeel des volks, 't welk uit kooplieden, industriëlen, landbouwers,
arbeidslieden en kapitalisten bestaat. Al deze catagorien van personen bemoeijen
zich geenszins zoo veel met staatkunde, als men oppervlakkig uit de politiserende
geschriften zou opmaken. Het voornaamste wat het gros eener natie begeert is:
welvaart. Dat nu deze wensch in den regel niet bekroond wordt door omwentelingen,
weet men hier en daar bij treurige ervaring, doch overal door redenering en door
zeker intuïtief voorgevoel. De tyran moet nog geboren worden, die, na gevallen te
zijn in bloedigen strijd, niet werd teruggewenscht door het meerendeel zijner
onderdanen, en dit niet uit gehechtheid aan hem of zijn stamhuis, doch uithoofde der
malaise, welke een gevolg is van gewelddadigen omkeer. En, sterker nog, dit
terugverlangen van vorige toestanden, geboren uit tegenzin in het tegenwoordige,
openbaart zich zelfs daar, waar de verandering vrij geleidelijk en als het ware zonder
geweld heeft plaats gegrepen. Nooit is, om slechts één voorbeeld te noemen, de
verjaagde Keurvorst van Hessen zoo populair geweest, als sedert zijne gewezen
onderdanen tot Pruissen behooren. Zulk eene instinctmatige vrees nu bezielt een
groot gedeelte der fransche natie. Ieder, behalve de weinige raddraaijers, die op
wanorde speculeren, gevoelt, dat er behoefte is aan regel, vastheid, stabiliteit, en
tevens ziet men in, dat het dynastiek belang van Napoleon dezelfde eischen
medebrengt. Daar, waar hij alzoo met strengheid die eischen doet gelden, wordt hij
- niet toegejuicht, want dit is de taak der redenaars en niet van de menschen van
zaken, - doch begrepen, en zeker zou men het hem zeer euvel duiden, indien hij uit
eene naar het oordeel der meesten verkeerd begrepen grootmoedigheid zijn gezag,
dat is de rust, in de waagschaal stelde. Dit neemt niet weg, dat wij niet instemmen
met de wijze, waarop hij den invloed der pers bestrijdt. Aannemende, dat deze strijd,
in zijn belang en op zijn standpunt, geoorloofd is, meenen
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wij, dat er krachtiger middelen zijn tot het “breidelen van den geest”, gelijk de heeren
dagbladschrijvers niet zeer bescheiden, gewoon zijn dit te noemen. Naar onze innige
overtuiging, zou aan publicisten, pamflettenschrijvers en “correspondenten” geen
zwaarder slag zijn toetebrengen, dan door het wegnemen van alle dammen tegen
buitensporigheid. Geen beter beschermer tegen de pers, dan de pers zelve. Menig
onbeduidend schrijvertje (wij denken hier aan Rochefort, Rougeard en tutti quanti)
heeft aan de vervolging zekeren opgang te danken, die zeker niet zijn deel zou geweest
zijn, indien men hem had overgelaten aan onverschilligheid en aan de in rang
gelijkstaande pennen zijner confraters.’

[26 januari 1869
Tine int een wissel]
26 januari 1869
Tine int blijkens de navolgende kwitantie een wissel van honderd francs. (U.B.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
Links onderaan in potlood de aantekening: florins 47.52.
Ricevuto dal Signor C.F. Brot
d'ordine del Signor J.D. Fischer a Genova
e per conto del Signor E.J. Potgieter ad Amsterdam
la somma di
franchi cento in oro
fatto in doppio ad un solo oggetto.
Milano il 26 Gennajo 1869
E.H. Douwes Dekker
B.P. f. 100 - oro

[28 januari 1869
Brief van Multatuli aan Tine]
28 januari 1869
Brief van Multatuli aan Tine. Dubbel vel postpapier, geheel beschreven. (M.M.)
De laatste regel staat verticaal in de marge.
chitse: van chintz of sits, d.i. katoen, bedrukt met bonte figuren op lichte
ondergrond.
Donderdag avend 28 Jany
lieve beste tine! Sedert 10 dagen zit ik elken dag in tweestryd om je te roepen, of
nog wat te wachten. We hebben zware kou gehad, en ik zag er tegen op je te laten
reizen. In twee nachten was alles digt (nadat het eerst een zeer zachten winter geweest
was.) Nu dooit het
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weer. Als het redelyk weêr is, heb ik een wroeging dat je er nog niet bent, - en als 't
dan weer in eens koud is, durf ik je niet te roepen. Daarby kwam dat we een tydje
op een gedeelte der meubels moesten wachten die uit Amsterdam moesten komen.
Waren die een dag of 14 vroeger gekomen dan had ik je al geroepen, want in 't begin
van January was het weêr zacht.
En wy hebben veel, veel, veel, gekocht! Misschien wat te veel, want het is boven
de begrooting gegaan, zooals trouwens altyd.
De woning zal je mee vallen. Mimi heeft er al over geschreven, maar ik zal 't nog
eens overdoen. Dan kun je je 't voorstellen. Vooreerst: ieder heeft zyn eigen kamer.
Je hebt groot gelyk dit zoo goed te vinden, en juist zoo als je zegt, dat maakt dat men
er geen hoeft te hebben. Nu kan er op de kamertjes van Edu en Non wel niet gestookt
worden maar ik wou toch niet graag dat zy daar veel meer deden dan slapen. De vier
hoofdvertrekken zyn perfect en zelfs mooi (alle op een verdieping) Maar ik zal
beginnen met beneden.

Je ziet dat er geen van ons beneden woont. Dit is om de vochtigheid die ik
veronderstel. In die achterkamer waar de meid zal slapen (nu is er een werkster) zyn
ook kasten voor huishouden, weegschaal, kapstok &c
(De kippen hebben al 10 eieren gelegd)
Dat spreekkamertje is zeer eenvoudig gemeubleerd. Eén tafel met vier stoelen,
dat is alles.
by b is de ingang naar 't keldertje. by a is de trap naar boven. en daarnaast (x) de
plé. De gang is iets smaller dan hier geteekend is in verhouding met de kamers.Op de verdieping waar wy wonen zyn vier ramen, omdat het huis uitspringt boven
een poort, die naar een hofje (of zoo iets) leidt waarop wy uit de achter ramen het
gezigt hebben.
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a) kachels
b) boekenkasten
Ja, ik heb geen plaats om al de meubels hier in te zetten. Daarover zul je tevreden
zyn.Om te gaan slapen hoef je geen kou te vatten. Dóór de alcove ga je zoo in je kamer.Tusschen jou en Mimi's kamer was een deur, waar voor echter een kast moest. In
jou kamer heb je één vaste kast, en een mooie mahonihouten. Mimi heeft ook mooie
kasten. Ik ook een goede kast. De kinderen (boven) goede kastjes.De inrigting is allerliefst. Ik heb zoo veel doenlyk de kou geweerd. Het huis is
hoewel niet oud, toch ligt en digt, en ik zeg dat we sjaars 100 fl. voor brandstof op
de huur moeten leggen, en dat het dan nog goedkoop is.
Dat de inrigting zoo mooi uitkomt, is door het besluit om de meid beneden te laten
slapen. De kinderen hebben nu daardoor op zolder, ieder een aardig kamertje dat ik
zoo netjes mogelyk maak, (kast, spiegel, waschtafel, en een en ander tot versiering.
Ze zullen 't wel aardig vinden.)
Het uitzigt is lief. 't is niet ver buiten de stad. (Niet als Laeken byv. o neen!) en de
weg is mooi, geen modder. 't Is mooier weg dan de straten in de stad, en er is weinig
gery. Ik heb nog nooit zoo kalm gewoond, en ook nooit zoo'n mooie kamer gehad,
De huiskamer zal je frapperen, zoo mooi als we die gemaakt hebben. Er komen
chitse overgordynen. Morgen worden de witte overgordynen in jou kamer gehangen.
Wy hebben een naaimachine die allerprettigst is. Ik heb er al de ondergordynen vóór
op genaaid.
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Behalve de massa boeken, waren er ook een schat van schoone platen. Ik kan er wel
een publieke kunstbeschouwing meê houden. Die boeken en platen worden Mimi
aangerekend voor f200,- en ik denk dat ze wel f1000 waard zyn! Ik stel me een innig
genoegen voor dat alles met jou en de kinderen te bezien. Ik heb ze zelf nog niet
goed gezien. Er is te veel. Ook heb ik een erge drukte gehad met spykeren, timmeren,
meubels verdragen, boeken arrangeren. Myn handen zyn over al wond van 't hameren
en kloppen, zood at ik moeite heb om de pen te houden.Sedert al dien tyd was je me natuurlyk geen oogenblik uit de gedachte. (Nu is 't
niet koud, maar 't regent.) Kon ik je nu met een wensch in eens hier hebben, dan
deed ik het. Ik heb me den laatsten tyd maar in slaap gewiegd met de gedachte dat
je je schuldjes betalen kon, en dat dan de rest zich wel vinden zou. Nu dat is ook
zoo. Je begrypt dat het geen kleine zorg is te maken dat alles uit een geldelyk oogpunt
marcheert. Dat staat in verband met myn lezingen en de hulp die my geworden zou
of zal uit Friesland. Dit laatste hangt af van werk dat ik leveren moet, en dat werken
heeft gewacht door de beslommering van de laatste weken. Behalve Friesland, moet
er nog geld ontvangen worden, maar ik weet niet precies, wanneer. Al de inkoopen
van meubels &c zyn hooger geloopen dan ik dacht, en nog zyn er verscheiden dingen
die ik niet naar myn zin heb kunnen regelen.Ik ben erg gepreoccupeerd. Ik moet naar Friesland schryven, en weet niet hoe ik
't zal aanleggen.Ik bereken dat je voor je reis zult noodig hebben 400 francs., of althans zooveel
wou ik je zenden. Ik denk dat je daarmeê wel driemaal een nacht zult kunnen rusten,
of viermaal om je niet te vermoeien. Welnu, die 200 gulden heb ik wel, maar er zyn
nog dingen
Vrydag
Ik ben erg geagiteerd over de kwestie om nu geld te zenden, of over een dag of
tien, als ik te Antwerpen, Amsterdam en hier zal gelezen hebben, waardoor de kas
wat ruimer wordt. Terstond na je komst zal ik geen lust hebben om uittegaan. Ik zal
dezen nu maar op de post doen, en beloof je binnen twee dagen weer te schryven.
Ik begryp dat jy weten moet hoe je 't hebt, van blyven of vertrekken meen ik. Ik
ben van daag wat koortsachtig van agitatie. Ook heb ik my wat veel vermoeid geloof
ik.
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Zonderling, nu waait het weer een storm, en daar ik je nu in dezen brief geen geld
zend doet het my eigenlyk pleizier. Voor 12, 14 dagen was 't zacht mooi weer, maar
toen waren de meubels er nog niet. Ik hoop je binnen weinig tyds decisie te geven.
Het huis zal je zeer bevallen, op de reten na. Maar die stop ik. Kun je na 't ontvangen
van geld, spoedig weg? Maar als ik geld zend zal ik je telegraferen, dan kan je je
klaar maken tegen dat het komt.
Het adres is nu:
Mr E. Douwes Dekker
Zuidwest Binnen cingel 18 i
La Haye.
Ik moet nu in Godsnaam wel weer myn eigen naam opgeven.
t Is zoo'n omslag eerst naar den Toelast te laten zenden.Salue Mr S. très cordialement. En vérité, je suis honteux de ne pas avoir repondu
encore à sa charmante lettre, mais crois moi je suis exténué de fatigue et de soucis.
Puis je suis fiévreux depuis des semaines. Il y a tant de sentiments qui me tracassent!
Oh, comme il me touchait d'arranger les petites chambres de Edu et de Nonni.
Ecoute, il y a de la place dans ma chambre pour y placer un lit cet été. C'est à dire
pour Mr Salati quand il viendra nous voir - Adieu pour aujourdhui ma bonne Tine.
Embrasse les enfants.
En deux trois jours j'ecrirai davantage, adieu j'espère que nous ne nous ecrirons
plus beaucoup. Ces lettres m'ennuyent, cequi n'empêche pas que je te prie de me
faire avoir de tes nouvelles.Zoo even is er een klokje met nachtlichtje erachter, thuis gebragt, voor jou kamer.
Mimi had het besteld omdat je, zei ze, van nachtlicht houdt. Houd je van gordynen
om je bed? of op z'n Duitsch? En wat heb je liever een zacht bed of paardehaar?
antwoord daarop. dag tineke
ik denk dat ik je gauw geld zend.

[28 januari 1869
Van den Rijn (V)]
28 januari 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
24. (M.M.)

Van den Rijn, 25 Januarij.
De dagbladen begrooten het onder pruissische administratie staande vermogen des
gewezen Konings van Hannover, behalve den inventaris der dien Vorst toebehoorende
kasteelen, op 13,382,000 th.; welke
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som, belegd in pruissische staatspapieren à 4½, pc., eene jaarlijksche rente van
598,000 th. afwerpt. De kosten van beheer, onder oppertoezigt van den
regerings-president van Hannover, bedragen 180,000 th. Daaronder zijn echter niet
begrepen zoodanige uitgaven, welke dienen moeten tot het bespieden en tegengaan
der door Koning George tegen Pruissen gerigte ondernemingen; welke kosten mede
uit het vermogen des verdreven Konings worden gedekt.
- Volgens een berigt in de Vossische-Zeitung, zal eerstdaags te Berlijn een proces
worden gevoerd over de vraag, wie de kosten der verkiezingen van leden van den
noordduitschen Rijksdag zal te dragen hebben. De stad Berlijn zal tegen de Regering
van den Staat als eischeres optreden. De kosten voor het opmaken der kiezerslijsten
(waarvoor o.a. een personeel van tachtig personen is in dienst gesteld), het leveren
van stembussen enz., bedragen 6000 th. Het ministerie van Binnenlandsche Zaken
heeft op herhaalde aanvraag van de zijde der stads-regering niet geantwoord. In de
Bonds-wetgeving wordt nergens melding gemaakt van kosten, die ten laste der
gemeenten zouden komen, en daar nu de magistraat op last van het ministerie
gehandeld heeft, meent hij het regt te hebben, door zijnen lastgever te worden
schadeloos gesteld. Men verkeert, volgens genoemd blad, in gespannen verwachting
omtrent den uitslag dezer zaak.
- Aan de Elberfelder-Zeitung wordt uit Berlijn geschreven: ‘Gedurende de laatste
weken hebben in de Bonds-kanselarij onderhandelingen plaats gegrepen, die hoogst
gewigtig kunnen worden voor onze industriële belangen. Men beweert namelijk, dat
graaf Bismarck, hetzij dan uit eigene beweging, hetzij op aanzoek van den president
Delbrück, aandringt op het uitvoeren van art. 4 der Algemeene Bondswet, volgens
welke al de noordduitsche spoorwegen onder het beheer van het Verbond zouden
komen. Het spreekt van zelf, dat daarmede niet wordt bedoeld, dat het Verbond zich
zou meester maken van de inkomsten, daar deze aan de Staten behooren, op wier
kosten de wegen zijn aangelegd; doch de bedoeling schijnt te zijn, aan het Verbond
het toezigt te geven over de nieuw aanteleggen spoorwegen, zoowel wat de rigting,
als wat de te verleenen concessien aangaat. In het pruissische ministerie voor Handel
en Nijverheid werkt men deze verandering tegen, waarschijnlijk omdat daardoor de
omvang der werkzaamheden van dit departement zeer zou worden ingekort.’
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[29 januari 1869
Brief van Multatuli aan De Geyter]
*29 januari 1869
Brief van Multatuli aan De Geyter. Afschrift van onbekende hand, door De Geyter
gewaarmerkt. (M.M.)
den Haag, 29 January 69
Waarde de Geyter, Verschooning voor 't toeven met antwoord! De oorzaak zal ik
U mondeling mededeelen.
Indien het U en den Cercle schikt, verkies ik Maandag den achtsten februari.
Ik heb liever eene kleine zaal dan een ongevulde groote, en geen katheder.
Mijne voordragt is dramatisch en ik kan, hoewel niet acterende, geen houten broek
verdragen.
De aankondiging zy: dramatische fragmenten.
Ik zal vooraf een-en-ander daarvan mededeelen, opdat ge beter oordeelen kunt.
Ik houd myn arbeid voor goed, doch ben benieuwd naar uw oordeel.
Hartelyk met uwe vrouw gegroet van
Mult.
(Zuidwest binnencingel)
18 i
Ge ziet ik ben in myn huis getrokken. Dàt en de aanstaande komst myner vrouw,
hetgeen om de kosten veel voeten in de aard heeft, heeft my zeer bezig gehouden.
Bovendien ben ik door velerlei zaken wat onrustig.
Hierin ligt dan ook hoofdzakelyk de oorzaak van myn zwygen op uwen brief. Ik
wist telkens niet wanneer ik zou kunnen.
Tot nader berigt houd ik het er voor dat Maandag 8 february goed is. Doch schryf
me s.v.p. in allen gevalle een woordje, dat ik zeker ben. Het kon zyn dat ik het
optreden te Antwerpen in verband bragt met het tegemoet reizen myner vrouw.
Gegroet!

[29 januari 1869
Van den Rijn (VI)]
29 januari 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 25.
(M.M.)
De tijden van Saragossa zijn voorbij: toespeling op het beleg van deze spaanse
bisschopsstad door de franse maarschalk Lannes in 1808-1809. Hoewel zwaar
gebombardeerd en hermetisch van toevoer afgesloten, hield Zara-
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goza van 20 december tot 20 februari stand, en capituleerde pas toen de helft van
de bevolking door honger, ziekte en oorlogsgeweld was omgekomen.

Van den Rijn, 26 Januarij.
De Kölnische-Zeitung neemt uit een Pommersch dagblad eenige beschouwingen
over omtrent het vestingwezen, waarin er over geklaagd wordt, dat de militaire
autoriteiten, en de offcieren van de genie in het bijzonder, bij hunne projecten te
weinig acht slaan op de stremming van handels- en industriële belangen. ‘Die heeren
(aldus laat bedoeld blad zich uit) stellen zich gewoonlijk slechts tot taak, naar de
beste punten van verdediging te zoeken, zonder te bedenken, dat hun pligt zou
medebrengen, die verdediging te doen plaats hebben in verband met de
staathuishoudkundige belangen. Indien men dit grondbeginsel aanneemt, valt het in
't oog, dat niet zoo zeer het slechten van kleine vestingen een vereischte is, als wel
het ontmantelen van de groote, die als centraal-punten van algemeen verkeer van
hoog belang zijn voor de welvaart des lands. Het wordt thans overal als eene
ongerijmdheid beschouwd, vesting en handelsstad te willen vereenigen. Doch gesteld
eens, dat men het tegendeel wilde doorzetten, wat zou daarvan het gevolg zijn? Dat
handel en nijverheid zich verplaatsten. Daardoor zouden op andere punten zekere
centrums ontstaan, welke dan weder de heeren ingenieurs tot zich zouden lokken,
en men zou op nieuw verpligt zijn, omtezien naar eene gelegenheid om zijnen
verderfelijken verdedigers heelshuids te ontkomen. Inderdaad, het is eene verderfelijke
theorie, die den vijand juist daarheen lokt, waar hij ons het meest afbreuk kan doen.
De tegenwerping, dat Keulen, Stettin, Maagdenburg aanzienlijke steden zijn
geworden, ondanks den gordel, welke de ontwikkeling dier plaatsen in den weg staat,
is te dikwijls wederlegd, om daarbij op nieuw stiltestaan. Wij vragen eenvoudig, wat
die steden weldra zouden worden, zonder dien gordel?’ Een Mainzer blad, deze
beschouwingen overnemende, voegt daarbij, dat de burgers eener welvarende stad
in den regel gezind zijn, hunne poorten voor den vijand te openen, dewijl hunne
vaderlandsliefde, hand aan hand gaande met geoorloofd eigenbelang, hun de voorkeur
doet geven aan eene ordelijk geïnde oorlogsbelasting aan den vijand boven de schade,
die van belegering en bombardement te verwachten is. ‘De burgerij (aldus redeneert
die courant) meent haren pligt te doen,

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

323
door haar belastbaar vermogen zoo goed mogelijk voor den Staat te bewaren. De
tijden van Saragossa zijn voorbij, en het is zeer te betwijfelen, of een onzer
handelssteden, ten koste van het leven en de bezittingen harer inwoners, belust zou
zijn op zekere soort van roem, die, - men houde ons deze openhartige uiting onzer
meening ten goede, - niet meer van onze zeden, noch van onzen tijd is. Bij elke
belegering alzoo zou de bevelvoerende krijgsman niet alleen den vijand buiten, maar
tevens zekeren onwil binnen de muren te bestrijden hebben, en het zou weldra eene
ondankbare taak blijken te zijn, zich al te zeer intespannen ter verdediging van eenige
honderdduizenden personen, die met hartroerende jammerklagten smeekten, niet
verdedigd te worden. Nog eens, de heldhaftige verdediging der steden is ondenkbaar,
sedert plunderen en in brand steken eener veroverde plaats tot een barbaarsch verleden
behooren. Ondanks alle vestingwerken verklaren de inwoners hunne stad tot eene
‘open plaats’, en noodigen hunne beschermers uit, zich elders met den vijand te
meten, waar slechts zij gevaar loopen, die tot het oorlogsbedrijf neiging gevoelen,
of daartoe door de wetten van het land zijn aangewezen.
‘Ten slotte wagen wij nog eene bescheiden opmerking. Zou het ook verkeerd zijn,
toelagen toetekennen aan officieren, met het uitvoeren of beheeren van geniewerken
belast? Het is wel niet te onderstellen, maar het zou toch mogelijk kunnen zijn, dat
zeker eigenbelang aan sommigen eenig nut deed ontwaren in fortificatien, welke
men minder onmisbaar zou achten, indien daarmede niet zekere verhooging van
inkomsten in verband stond.
- Eenige dagen geleden is in telegrammen gemeld, dat Beijeren en Wurtemberg
aan den Koning van Pruissen, als voorzitter van het Noordduitsch-Verbond,
voorstellen hadden gedaan om verdragen te sluiten, ten einde het vervullen der
militaire dienst aan de inwoners der betrokken Staten gemakkelijk te maken. Men
zou namelijk in die verdragen bepalen, dat het aan de inwoners van Beijeren en
Wurtemberg zou vrijstaan, hunne militaire dienst in hun vaderland of wel bij het
noordduitsche Bonds-leger te vervullen, en omgekeerd aan de inwoners der Staten
van het Noordduitsch-Verbond om dit in Beijeren of Wurtemberg te doen. Dat berigt
is echter spoedig daarna van verschillende zijden voor ongegrond verklaard, onder
aanvoering o.a., dat het niet juist kon zijn, omdat de organisatie van de
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beijersche en wurtembergsche legers te veel van die der noordduitsche krijgsmagt
verschilt. Thans wordt uit Munchen gemeld, dat het bedoelde telegrafische berigt
waarschijnlijk zijnen oorsprong te danken heeft aan een door het pruissische
Heerenhuis aangenomen en aan eene commissie van het Huis der Afgevaardigden
verzonden wetsontwerp, strekkende tot het vaststellen van bepalingen op het verliezen
of verkrijgen der eigenschap van pruissisch onderdaan. Aan dat ontwerp ligt namelijk
eene overeenkomst met Beijeren, Wurtemberg en Baden ten grondslag, waarin
bepaald wordt, dat iemand, die in één der genoemde Staten genaturaliseerd wenscht
te worden, vooraf het bewijs moet leveren, dat hij aan de militaire dienst in den Staat
zijner herkomst heeft voldaan. De vermelde overeenkomst heeft derhalve wel
betrekking op de militaire dienst, maar zij houdt juist het tegenovergestelde in van
hetgeen in het onjuiste telegram als hare strekking werd opgegeven.

[30 januari 1869
Van den Rijn (VII)]
30 januari 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
26. (M.M.)
de cis-leithaanse minister: de oostenrijkse minister. Om tegemoet te komen aan
de hongaarse nationalisten was het sinds de nederlaag tegen Pruisen onevenwichtige
habsburgse rijk in maart 1867 gesplitst in twee delen, maar onder éen vorst; die
twee delen hadden de rivier de Leitha als grens: enerzijds Cisleithanië, d.w.z. het
keizerrijk Oostenrijk met de daarbij behorende gebieden, anderzijds Transleithanië,
d.w.z. het koninkrijk Hongarije.

Van den Rijn, 27 Januarij.
Aan de Mainzer-Zeitung wordt uit Parijs geschreven, dat de aldaar uitkomende
bladen, die voor organen van Koning George van Hannover doorgaan, in den laatsten
tijd de agitatie tegen Pruissen weder aanwakkeren. De bedoelde berigtgever meent
voorts eenige bijzonderheden te kunnen mededeelen omtrent de handelingen der
agenten van den onttroonden Vorst in het vorige jaar. ‘Toen in het vorige jaar (schrijft
hij) de bezorgdheid voor den oorlog ten top was gestegen, trachtten de Welfische
agenten hier ter stede te vergeefs, een verbond tusschen Koning George en Keizer
Napoleon tot stand te brengen, ofschoon de eerstgenoemde Vorst aanbood, een leger
van 12,000 man ter beschikking van Frankrijk te stellen. Op uitvoerige
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wijze werden de waarschijnlijke gevolgen van zulk een vreemdenlegioen in het licht
gesteld, en werd betoogd, dat zijn optreden een groot aantal jeugdige Hannoveranen
tot het legioen zou doen overgaan, en dat de hannoversche soldaten in active dienst
bij talrijke troepen hunne vaandels zouden verlaten. Dat legioen zou gedurende den
oorlog op kosten van Koning George onderhouden worden, indien de keizerlijke
Regering zich bereid verklaarde om zekere verpligtingen jegens Koning George op
zich te nemen. Die verpligtingen hadden betrekking op het herstellen der Welfische
dynastie met eene niet veel beteekenende vergrooting van haar Rijk, ingeval men de
overwinning behaalde, en op de voorwaarde, dat Frankrijk, indien de oorlog eene
ongunstige wending mogt nemen, geen vrede zou sluiten, zonder dat in het
vredesverdrag eene amnestie werd opgenomen voor de Hannoveranen, die in het
legioen en in de gelederen der fransche troepen tegen Pruissen gestreden hadden.
Dat aanbod heeft evenwel geen weêrklank in de fransche regeringskringen gevonden.
Vermoedelijk was men daar van oordeel, dat Frankrijk toch zeker genoeg was van
het toen bestaande hannoversche legioen, en dat het voor de resultaten in Duitschland
van geen belang kon zijn, of dat legioen 1000 dan wel 12,000 man sterk was. In die
regeringskringen heeft men bovendien niets willen weten van beloften ten gunste
van de aangeboden troepen van Koning George.’
- Uit Weenen is, onder dagteekening van 24 Januarij, aan de Augsburger
Allgemeine-Zeitung het volgende geschreven: ‘De aanzienlijke verzendingen van
wapenen, welke in den laatsten tijd over oostenrijksch grondgebied haren weg
genomen hebben naar de in gisting verkeerende gedeelten van het ottomanische Rijk,
en waarvoor tot nu toe zonder bezwaar geleide-biljetten werden afgegeven, schijnen
de Regering toch wakker gemaakt te hebben; misschien wel ten gevolge der
nadrukkelijke vertoogen van de Porte. Althans de cisleithaansche minister voor de
landsverdediging heeft zoo even bepaald, dat van nu af zonder bijzondere vergunning
van het ministerie geene geleide-biljetten afgegeven mogen worden voor het uitvoeren
of doorvoeren van wapenen, ammunitie en andere krijgsbenoodigdheden, die bestemd
zijn voor turksche provincien, met name voor Moldavie en Wallachije. De plaatselijke
overheden hebben voorts den last ontvangen om den sluikhandel in de genoemde
voorwerpen voor die gewesten met gestrengheid te keer te gaan.’
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[2 februari 1869
Van den Rijn (VIII)]
2 februari 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
28. (M.M.)

Van den Rijn, 31 Januarij.
Gisteren berigtte de Berlijnsche Kreuz-Zeitung, dat, volgens door haar ontvangen
tijdingen uit Parijs, de grieksche Regering hare toestemming had verleend aan de
verklaring der Parijsche Conferentie. Heden zegt de Kölnische-Zeitung, in staat te
zijn om te verzekeren, dat ‘de grieksche Regering de besluiten der Conferentie
aangenomen heeft’.

[3 februari 1869
Brief van Multatuli aan Houwink]
3 februari 1869
Brief van Multatuli aan J. Houwink. Dubbel en enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
bibliotheek: er stond eerst een soort van bibliotheek, maar de eerste drie woorden
daarvan zijn doorgestreept.
vrouwendag: Maria Lichtmis, 2 februari.
Den Haag 3 februari 69
Beste Houwink!
Eens vooral, bekommer U nooit over niet-schryven. Ik wou dat ge daaromtrent
precies myn meening wist. Komiek genoeg ontving ik juist gelyk met uwen brief
twee brieven die my een standje maken over myn zwygen, en ik heb altyd het land
over zulke maners. Ik weet hoe 't komt dat men uitstelt! Het is geen gebrek aan tyd
- maar aan lust, stemming. Het is wachten op anderen indruk, op den afloop van 't
een of ander. En zie als ‘een of ander’ afgeloopen is, komt er weer een ander ‘een
of ander.’ Bovendien is er iets kinderachtigs in dat vorderen van brieven. Daar zit
het hem niet in.
Dus nog eens: eens voor al, stoor U daaraan nooit.
Ik word kwaad als men my dwingen wil tot spreken of schryven, als ik er niet toe
gestemd ben. Een vriend moet op dat punt - even als eene vrouw - ‘niets’ zyn.
En nog iets. Gy hadt evenveel regt iets van my te verwachten als ik van U, daar
onze laatste brieven elkander gekruist hebben.
Neen myn telegram had een heel andere reden dan om U tot schryven te bewegen.
Ik had en heb nog eene moeielyke zaak die my drukt, en ik wachtte of gy komen
zoudt.
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Er is, sedert myn terugkeer uit Friesland eene verandering met my gebeurd. Ik woon,
ik heb een huis, ik heb kasten, een bibliotheek, (ik haal 't woord: soort door, want 't
is een ware bibliotheek, - meer dan ik ooit verlangde. Ik had wel twee dagen noodig
tot in orde zetten.) Kortom, na 12, 13 jaren zwervers schynt het dat ik tot rust gekomen
ben - wat de localiteit betreft. Ja, ik zou U en Uw lieve vrouw en Geert, en Martinus
en Dirk en Zouf kunnen logeren! (Dat dan ook, hoop ik, van den zomer het geval
zal wezen.)
De aandoening die ik had, toen ik myn koffertje op zolder zette, is niet te
beschryven.
Sedert eenige dagen is dat alles voor my in orde gemaakt, door eene
welwillendheid, eene opoffering, gelyk men anders slechts in de boeken vindt - maar
die my drukt. Dat drukken ligt aan my zelf - ik weet het wel, maar 't is nu eenmaal
zoo.
Die heele zaak is er op toegelegd om my in staat te stellen myne vrouw en kinderen
by my te kunnen ontvangen, en daartoe is 't niet voldoende dat het huis en de meubels
er zyn (dat is, meer dan genoeg, in orde) maar ik moet ook in staat zyn hen 't noodige
te geven, zonder dagelyksche afhankelykheid, en daartoe roep ik uwe hulp in.
Sedert 14 dagen weifelde ik gedurig tusschen de meening om door lezingen het
zoo ver te brengen dat ik haar 't noodige voor de reis zenden kon, en genoeg over te
hebben dat ik altans de eerste zes maanden niet in den brand zat, maar dat zal niet
gaan. En - er is haast by dat myne vrouw komt, groote haast.
Ik sla nu de uitlegging waarom daarmee spoed moet gemaakt worden, over. Daar
zyn pynlyke punten by, waarvan het vertellen my vermoeit - altans op papier. Wel
wil ik U graag daarover mondeling inlichten.
Ik heb sedert 14 dagen daarover veel spanning gehad, zóó dat ik niets heb kunnen
uitvoeren. Een mensch is toch een gek wezen: ik verheugde my toen 't vroor, - dat
was een excuus, naar 't scheen, om de décisie uittestellen, daar myne vrouw veel
geleden heeft, en hare borst aangetast is. Maar dat excuus bestaat nu niet meer, want
‘vrouwendag’ is voorby, en myne moeder zei altyd: na vrouwendag is de kans op
winter voorby.
Volgens alle berigten over de kinderen is eene verstandige leiding der studien van
Eduard hoognoodig, - en 't schynt de moeite waard te zyn. Hy zelf heeft my reeds
geschreven ‘of ik hem wel lyken zou
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kunnen bezorgen?’ Anatomie en natuurkunde schynen hem byzonder aantetrekken,
en als 't waar is (ik denk niet aan leugen, maar aan moederlyke ingenomenheid) zou
hy over twee jaar reeds zyn examen als doctor in de natuurkunde kunnen doen. (NB.
op zyn 17 jaar!) Nu neem ik die zaak slechts aan onder beneficie van nader onderzoek,
maar dit is zeker dat ik terugschrik voor de verantwoordelykheid om een stremming
te weeg te brengen in een rigting die zóó geroemd wordt. Ik moet, ook vis-à vis myne
vrouw wat zekerheid hebben dat hun terug roepen niet de oorzaak wezen zal van
stoornis in zyn studien. Daar ginds (in 't katholieke Italie!) schynt een liberalismus,
of liever zekere liberaliteit te bestaan die hier niet gevonden wordt. Byna alle zaken
van onderwys zyn gratis. Eduard zelf loopt maar binnen waar wat te leeren valt,
vraagt professor of Directeur te spreken, en wordt overal toegelaten. Van zoo iets
heeft men in Holland geen begrip.
Hoe dit zy, de gedachte dat het weerzien van zyn vader, oorzaak wezen zou van
een breuk in die vaart, is my vreesselyk.
(Ik laat nu in 't midden of ik de meening over die byzondere knapheid aanneem.
Ik zal zelf zien, maar gis dat ik er anders over denk. Ik kan berekenen dat alle
school-gronden hem ontbreken, en zal misschien noodzakelyk vinden hem een paar
jaar achteruit te zetten om intehalen. Het kind heeft eigenlyk nooit school gegaan,
en kan onmogelyk bekwaam zyn in taal, aardrykskunde, geschiedenis en zulke
eenvoudige dingen, het geen hem later toch zeer nadeelig zou wezen.) - Doch, hoe
dit alles zy, er is haast by dat myne vrouw komt. Zelfs zoude ik dit, in weerwil van
alle bedenkingen doorzetten, al wist ik niet hoe 't verder gaan zou. Dat is, om vele
redenen, noodzakelyk, en wel met spoed. Nu is mijn verzoek of voorstel, tweeledig.
Ten eerste. Kunt gy en de vrienden my gedurende dit jaar 4000 gulden waarborgen?
(Ik zal stipt al wat ik voor lezen en schryven verdien, in afrekening verantwoorden,
en ik gis wel dat ik de heele som zal kunnen aanzuiveren.)
Ten tweede. Kunt ge my terstond een vierde van die som, of f1000 zenden? Ik
telegrafeer dan onmiddelyk naar Milaan en zal haar tegemoet gaan.
Dit laatste verzoek is hoofdzaak want, al schikte het U en de vrienden niet om 't
eerste te beloven, dan zet ik het terstond ontbieden van myn gezin toch door, ingeval
ik 't noodige voor de reis en de eerste maand maar heb.
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Het noodige voor de eerste maand? Ja, want juist de eerste maand zal er veel noodig
wezen, daar ik berekenen kan, dat de uitrusting, kleeren &c allerellendigst wezen
zal. Ook ik zit schraal in myn spullen, En het in orde maken van een en ander zal
juist op den eersten tyd drukken.
Maar - indien het eerste verzoek niet, en 't tweede wel wordt toegestaan, kan ik
niet zoo bepaald spreken over teruggeven. want dan zal ik de opbrengst myner
lezingen wel noodig hebben.Nu gis ik dat gy over het eerste voorstel met anderen te spreken hebt - hetgeen tyd
vordert. Maar misschien durft gy op U nemen, over het andere zelf te beslissen, en
dewyl daarby 't meeste haast is, ben ik zoo vry U te verzoeken mij dáárop pr telegram
te berigten, dan kan ik terstond naar Milaan schryven, dat zy zich gereed maakt. Om spoed te maken zou ik U wel verzocht hebben, direct naar Milaan een deel van
die f1000. - te zenden (voor 't geval namelyk dat gy de heele zaak niet afslaat) maar
dan moet er door U wissel worden genomen, of aanteekening op de post, en beide
dingen zyn my om't gebabbel tegen de borst. Aan my is nog iets anders dan aan myne
vrouw.Zie zoo, daar is me nu die zaak van 't hart. Neem my niet kwalyk dat ik er tegen
op zag. Het is geen wantrouwen in uw hart. Neen! Maar even als ik er een genoegen
van maakte, zelf die schuld in de ‘Toelast af te doen, (die my heel '68 zoo drukte)
had ik ook deze zaak graag alleen beredderd. Maar 't kan niet, omdat er haast is, en
vóór ik 't noodige byeen geschreven of -gelezen had, zou er veel kunnen bedorven
zyn, daar ik hier in eene valsche positie ben, waarover mondeling nader.Om de zaken niet te verwarren, schryf ik in dezen brief niet over andere dingen.
Zoodra ik een telegram van U heb, krygt ge een en ander over andere dingen, en
Uwe lieve gulle vrouw ook. Ik was geroerd toen ik haar huiselyke naam onder de
telegram zag. Dat is zoo lief vertrouwelyk. Ik geloof niet dat er hout onder 't glas
hoeft. Myn tafel is er aan gewoon mishandeld te worden. Ik wil zyn slaaf niet zyn.
(haar slaaf, zeggen de schoolmeesters - ik weet niet waarom?)
Wees hartelyk gegroet, zeer hartelyk. Ik denk altyd met aandoening aan uwen
kring en aan uwe opregte eenvoudige goedheid.
Uw liefhebbende
Dek
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Als ik myn doel bereik, moeten Fennema en Bokma van den zomer by my komen
Ik heb waarlyk (voor myn doen) een mooi huis.
't adres is:
Zuidwest binnencingel
18, i

[3 februari 1869
Van den Rijn (IX)]
3 februari 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
29. (M.M.)
Gezien de eendere datering van 31 Januarij behoort het onderstaande tot dezelfde
inzending als de bijdrage in het nr. van 2 februari.

Van den Rijn, 31 Januarij.
Men verneemt, dat thans op officiële wijze een einde is gemaakt aan den strijd over
de in de kerken te gebruiken gezangboeken. De oneenigheid daarover, vooral in
Silezie, was gedurende de laatste maanden derwijze in hevigheid toegenomen, dat
hier en daar zelfs dadelijkheden waren begaan. Te Dirmbach had, zegt men, in en
bij de kerk een gevecht plaats, waarbij met gezangboeken is geworpen, en zelfs zoo
hevig, dat eenige deelnemers aan dien strijd vrij ernstig gewond werden. Te Lunsingau
hadden sommige ijveraars den predikant het preken belet, door het aanheffen van
gezangen gedurende de predicatie. Elders waren uit vele gezangboeken bladen
gescheurd of onbruikbaar gemaakt. Thans is het besluit van den opperkerkeraad te
Berlijn bekend geworden, waarbij het protest der gemeente Reichenbach tegen de
invoering van het dusgenaamde regtgeloovige gezangboek wordt afgewezen. Men
betwijfelt het echter zeer, of deze beslissing voldoend gezag zal uitoefenen om de
voorstanders der nieuwe kerkliederen tot zwijgen te brengen. De Rheinische-Zeitung
betreurt de gisting, welke uit eene, naar haar oordeel, zoo onbeduidende zaak is
voortgevloeid. ‘Zou het niet beter geweest zijn (aldus redeneert dat blad), de beslissing
ten dezen geheel en al aan de gemeenten zelven overtelaten? Is het niet belagchelijk,
in een land en in eene eeuw, die zich beroemen op vrijheid van geweten, slavernij
te willen invoeren... van prosodie? Wat heeft versmaat en rijm met godsvrucht, of
zelfs met eeredienst, te maken? En, al was dit anders, is er stichting te verwachten
van dusdanigen dwang? Waarlijk, wij staan verbaasd over zoo veel reactie, zoo veel
middeleeuwschheid in Pruissen, het land der intelligentie bij uitnemendheid, - onder
een
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ministerie, 't welk den staatsman Bismarck tot zijnen chef heeft, en vooral onder een
minister van Eeredienst, die de auteur is van geheel andere liederen dan kerkgezangen,
o.a. van het vrolijke, studenticose, zoo populair geworden: Aus 'm Wirthshaus enz.’
- De burgemeester van Constanz, de heer Stromeyer, is den 14den Januarij, op last
van den aartsbisschop van Freiburg, in den ban gedaan, omdat hij, in weerwil van
herhaalde waarschuwingen, - zoo wordt in het daartoe betrekkelijke schrijven van
den vicaris van het aartsbischoppelijk kapittel gezegd, - ‘zich gedurende eene reeks
van jaren in het openbaar verzet heeft tegen de verordeningen en bepalingen zijner
kerkelijke overheid, - in het bijzonder er toe heeft medegewerkt, dat katholieke
instellingen en scholen aan het beheer en het bestuur der Katholieken onttrokken
zijn geworden, en zich in het algemeen met opzigt tot de regten en de belangen der
Katholieken niet zoo gedragen heeft, als de pligt van een Katholiek dezen
voorschrijft.’ In eene weinige dagen later te Constanz gehouden en, naar men zegt,
zeer talrijk bezochte openbare bijeenkomst hebben de aanwezigen, met algemeene
stemmen, een besluit genomen, waarin volkomen goedkeuring van de handelwijze
des heeren Stromeyer is uitgedrukt, en verklaard is, dat de handelingen van dien heer
en zijne vrienden ten voordeele hebben gestrekt van de stad hunner inwoning, en
teweeggebragt hebben, dat datgene, hetwelk de gemeenteraad in vroegere tijden
steeds beheerd en in tijden van zwakheid verloren had, weder in handen is gekomen
van degenen, aan wie het toebehoort. Die verklaring is onmiddelijk naar de woning
van den geëxcommuniceerde gebragt, die uit het venster daarvoor zijnen dank heeft
betuigd.
Naar aanleiding van die excommunicatie, heeft het kerkelijk bestuur te Constanz
den heer Stromeyer doen aanzeggen, dat hij niet langer lid kon zijn van de ‘commissie
voor de katholieke instellingen’, en dat aan het lid van den gemeenteraad, den heer
Vögelin, voortaan de uitnoodigingen zouden gezonden worden om de vergaderingen
dier commissie bijtewonen, en tevens den tweeden sleutel van de kas in bewaring
zou gegeven worden. De Constanzer-Zeitung berigt, dat de vicaris van het
aartsbisschoppelijk kapittel te Freiburg, wegens overschrijding zijner bevoegdheid,
geregtelijk vervolgd zal worden. - De gemeenteraad van Freiburg heeft, in een adres
aan den gemeenteraad van Constanz, zijne sympathie betuigd voor de houding van
den burgemeester der laatstgenoemde stad.
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[3 februari 1869
Brief van Tine aan Stéphanie]
*3 februari 1869
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 69-71.)
Milan, le 3 Février 1869.
Bastioni di porta Garibaldi No 1.
Ma chère, ma toute chère Loutjou.
Voilà le moment arrivé que nous sommes à la veille de notre départ. Dekker a
loué une petite maison à la Haye avec un jardin. La maison est déjà meublée
simplement mais confortablement. Le 15 de Février nous quittons Milan pour aller
à Turin. Nous resterons là un jour, puis à Paris où Dekker viendra à notre rencontre.
Ma chère, tu comprendras que les émotions ne me manquent pas. Je regrette de te
quitter; comme tu as dit dans ta dernière lettre, nous nous reverrons même au dépit
des deux maris. Cet été tu viendras nous voir à la Haye et ton mari sera bien si gentil
de t'accompagner. Il sera content de nous faire ce plaisir. Ma Loutjou chère, mon
coeur est trop plein d'émotions; pourquoi je ne dis rien, mais toi tu sentiras tout ce
que j'éprouve. Dis moi, ma petite, ce que je dois faire avec les meubles et tout ce que
tu m'as prêté. Faut il les envoyer à ta maison?
Ta dernière lettre, si pleine de coeur, m'a bien réjouie; nous nous comprenons, et
voilà le secret de nous aimer toujours. Oh, je regrette de quitter la belle Italie, ce
beau climat, mais j'y retournerai un jour ou l'autre.
Pauvre Edouard, qui doit quitter Milan dans un moment où il commençait si bien
ses études. Tout le monde était content de lui. Enfin, nous commencerons une autre
vie. Dekker a fait tout son possible que nous serons à la Haye. La maison est hors la
porte. Une belle vue, sans voisins. Adieu, ma Loutjou, jamais je n'oublierai tout ce
que Monsieur Omboni et toi ont fait pour nous. Je t'embrasse de grand coeur, et crois
moi toujours ton amie
Everdine.
Bonjour, ma chère Stéphanie, je t'embrasse de tout mon coeur.
Ta Nonnie.

[3 februari 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]
3 februari 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli. (Kopieboek 46; Museum Enschedé,
Haarlem; fotokopie M.M.)
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Den Heer Douwes Dekker
te 's Gravenhage
Haarlem 3 Febrij 1869
WelEdele Heer
Wij hebben de eer, U ingesloten toetezenden een Bankbiljet QQ 3163 groot f 25.,,
ter voldoening van uw honorarium verschenen Ult.o Januarij j.l.
Wij verzoeken U ons de goede ontvangst te willen berigten en hebben de eer met
hoogachting te zijn,
UWEdDvDienaren

[4 februari 1869
Van den Rijn (X)]
4 februari 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
30. (M.M.)

Van den Rijn, 1 Februarij.
Sedert eenigen tijd levert de Kreuz-Zeitung beschouwingen over de posterijen en het
verlaagde briefport. Het conservative blad vaart hevig uit tegen het thans bestaande
tarief, en vooral tegen de tot dekking van het voorziene deficit voorgeslagen
equivalenten. Het dringt voorts zeer ernstig aan op inkrimping van verleende vrijheid
van briefport en tevens op afschaffing der bemoeijenis met personen- en
goederen-transporten. De bewering, dat het in ministeriële kringen een punt van
overweging zou uitmaken, daartoe overtegaan, wordt tegengesproken; wel echter
schijnt er spraak te zijn van belangrijke inkrimping der thans verleende vrijheid van
briefport.
- De heer Krupp, eigenaar der kanongieterij te Essen, heeft in het dorp Sayn, nabij
Coblenz, de gronden en gebouwen aangekocht, die vroeger voor de Koninklijke
Geschutgieterij werden gebezigd. Men verneemt, dat de genoemde industrieel op
die plaats zijne onderneming op reusachtige schaal zal uitbreiden.
- Men schrijft uit Baden: ‘Indien wij ons niet bedriegen, bestaan er heden ten dage
slechts zeer weinige Staten, die niet in het bezit zijn van eene handelsbank, en het
doet ons leed, te moeten zeggen, dat wij tot die weinige behooren. Reeds sedert jaren
was er dan ook herhaaldelijk spraak van, zulk eene inrigting in het leven te roepen,
doch de uitvoering heeft altijd op allerlei bezwaren schipbreuk geleden. Thans
verneemt men, dat het ministerie van Koophandel deze zaak op nieuw in ernstige
overweging heeft genomen, en dat de hoog-
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leeraar in de staathuishoudkunde Wagner, te Freiburg, belast is met het opmaken
van een op wetenschap en ervaring gegrond project, 't welk (naar wij hopen) publiek
zal worden gemaakt. Hoe dit zij, men is hier algemeen van oordeel, dat het oprigten
van eene handelsbank op ruime grondslagen in eene wezenlijke behoefte van de
industriële en handelswereld zal voorzien.’

[6 februari 1869
Telegram van Multatuli aan De Geyter]
6 februari 1869
Telegram van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand, door De
Geyter gewaarmerkt. (M.M.)
Télégramme.
Déposé à
La Haye
Aangeboden te

le 6 févr. 69

à 4.51

No 732

Reçu à
Anvers
Aangekomen te

le - -

à 5 hs.

No 95

De Geyter Avoué
Lombaerdevest.
Antwerpen
Blyft de dag der conferentie bepaald op maandag? Antwoord betaald.
Dekker

[6 februari 1869
Brief van Multatuli aan Tine]
6 februari 1869
Brief van Multatuli aan Tine. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
Klaarblijkelijk is het slotgedeelte van deze brief zoek geraakt.
Francis: de zuster van mevrouw Hotz.
den Haag Saterdag 6.
lieve beste tine, ik kreeg daar zoo even je brief van den 3n. Ei, ga je pierewaaien
naar Turin. Nu dat is goed. Ik ben er in zooverre bly om, omdat je dus, den 15n van
Milaan opbrekende, reeds op voet van reizen bent, en ik dus myn hoofd niet hoef te
breken met de vraag of je klaar bent, als je 't geld ontvangt. (Dat zal er wezen.) Je
vertrek op 15 is dus een goed vast punt voor my.
Hoogstwaarschynlyk kryg je 't geld nog te Milaan, maar mogt het zyn dat je vandaar
vertrok vóór je 't had, verzuim dan niet te Turin naar
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de post te gaan. Maar dan zou ik je toch ook wel telegraferen.
Het hindert my dat ik je nu in dezen brief al 't geld niet zend, daar je misschien
vóór je vertrek van Milaan nog een en ander noodig hebt. Ik weet niet hoeveel je al
van het laatste hebt uitgegeven. Hoe 't zy, ik maak spoed zoo veel als ik kan.
Ik moet bekennen dat ik in verrukking ben over 't huis, en de inrigting. Mimi zegt
wel: schryf er niet te veel van, dan valt het tegen, maar ik zeg zoo als ik 't vind. We
hebben nooit zoo'n woning gehad. O, er zyn minder goede dingen ook. De
zoogenaamde tuin is niets dan een klein vierkant openingetje, net groot genoeg voor
zes kippen. (Ze hebben nu al 22 eieren gelegen. je moet denken 't is nog geen
volkomen lente. De eieren zyn mooi groot.) Maar vind je 't niet mooi dat je maar
eens daags de trap af moet (18 treden) namelyk naar de ple, en misschien maak ik
iets anders, want die plé - (in den gang) is wel zindelyk, maar zoo gehoorig.) De
heele woning is au premier. De trap naar zolder waar 't kleine mensdom logeert is
16 treden. De huiskamer, mimi's kamer, jou - of onze - kamer zyn allerliefst. Myn
schryfkamer is zoo als ik nooit gehad heb. Ik ben niet bang dat het je tegen zal vallen.
Ook 't mobilair is byna compleet, tot strykplank, voetekussens &c toe. De huiskamer
is om te stelen. Jou kamer is me nog wat kaal, maar dat is misschien omdat de
gordynen niet hangen, want ze waren niet goed gestreken, en zyn dus weer afgenomen.
Je kachel is goed. Raad eens hoeveel kachels er zyn? Met het keukenfornuis mêe
zyn er zes! Jij, Mimi, ik, huiskamer, beneden suite, en keuken. Hoe klein de keuken
is (microscopisch klein) toch kan er alles gekookt worden. Ik hoor dat de keuken,
hoe klein ook, zeer makkelyk is. Hy komt, naast de suite, op 't kippentuintje uit.
Kolen, turf &c komen achter op zy, door een deur in den tuinmuur in. Maar coak,
om de volume, ligt op zolder. De zolder is zeer ruim. De bedden zyn goed. Het jouwe
uitstekend (een stroo- en daarop een paardeharen matras, beide zeer goed.) De bedjes
van de kinderen zindelyk en goed. Hun kamertjes (NB: zolderkamertjes) heel
eenvoudig natuurlyk. 't zyn eigenlyk meidenkamers maar de meid slaapt in de suite,
waar een huishoudelyke verzameling is: weegschaal, kapstok, huishoudkast om
uittegeven aan de keuken.) In de voorkamer beneden één tafel, vier stoelen, horretjes
en gordynen, - anders niets! Juist genoeg om iemand binnen te laten, maar niets meer.
In jou kamer mankeert nog wat ornament, maar ik zoek naar iets dat me bevalt.
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Komiek is 't aantal uurwerken dat we in huis hebben! Verbeelje: acht!
1 klein klokje voor de kinderen op zolder tusschen hun kamertjes in.
(gemeenschappelyk eigendom)
1 zeer goede pendule in de huiskamer
1 aardige koekkoek in myn kamer
1 klokje in de gang by 't keukentje
1 staand klokje (met nachtlicht) in jou kamer
2 horologies by Mimi (1 ouderwets van haar grootpapa en een dat ze van haar
mama had, en dat in Duitschland 11 maanden van 't jaar in de bank van leening
was, doch eindelyk gelukkig gered.
1. horlogie van my (present van Sneek) Bovendien staat er nog een horologie van my, (dat ik in Antwerpen kreeg) in pand
te Keulen. Zoodra ik een geschikte gelegenheid weet, moet dat gelost worden. Het
liep zeer goed en ik wou 't jou geven. Tenzy je liever een dames hebt.En dan komen Edu en Non nog met hun horologies! Verbeelje wat al klokken! En
zoover ik weet, gaan ze allemaal goed. Edu en Non zullen lachen om myn koekkoek.Sedert 3 dagen is de meid er. Zy schynt een fatsoenlyke meid te zyn, met een goed
gezigt, en zachte stem dat jou zoo bevalt.De drie frontramen van de huiskamer en het eene raam van myn kamer hebben
gelyke gordynen, die wel eenvoudig zyn maar goed voldoen. Tegen den aanstaanden
winter zullen we ze laten voeren. Het is maar katoen chits, weet je, maar ze staan
goed.Ik heb nog niet al myn boeken uitgezocht. In één van myn drie kasten liggen ze
nog slechts gestapeld. Maar ik weet toch zoowat wat er is. Ook heb ik de platen nog
niet alle gezien. Er is ook te veel voor eens. Ik kan wel een paar weken een avend
daarmeê zoek brengen. - De kippen worden brutaal. Als de keuken- of suite deur
open komt, vliegen ze er in. Dat moet afgeleerd worden. (Daar roept myn koekkoek!
Ik denk er telkens by dat Non het zoo aardig zal vinden. Ook kraait de haan, en 't
klokje in de gang slaat ook. Dat alles is heel gezellig. Maar overigens is 't hier zeer
kalm. De weg voor de deur is breed, zindelyk en met kleine steenen, zonder gery.
Ook niet ver van de eigenlyke stad. Je moet je geen modderboel voorstellen als te
Laeken. Voor de deur een vaart, waarin ik van den zomer een schuitje wil hebben.
Maar ook zonder dat, op 10 minuten distantie worden roeischuitjes verhuurd. Dus
beloof Edu dat hy roeien zal. Over de vaart
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is weiland, er staan slechts een paar huizen, dus van inkykende overburen is geen
kwestie. Achter is een niet onaardig gezigt op 't hofje of eigenlyk een paar strooken
burgerwoningen. Dat gaat in door de poort waarboven myn kamer is.Nu zyn er minder goede dingen ook, dat spreekt van zelf. Het huis is ligt en digt
gebouwd, en men moet f100 aan brandstof by de huur rekenen. Ook 't water is slecht.
Maar met geld is dat te krygen. Dat reken ik nu by de huur en dan is 't nog goedkoop,
zeer goedkoop. Francis die van de week hier was, begreep niet hoe men zoo goedkoop
wonen kon, vooral daar de kamers nu zoo netjes ingerigt, zoo'n lieven indruk maken.Dat de kinderen eigen kamertjes hebben, is goed, maar ze zullen er weinig zyn.
Ze zullen den heelen dag overal welkom wezen, ook by my, en als 't zomer is, zyn
de beide beneden kamers ook disponibel. De zon is voor, dus als jou kamer je te kil
is, kun je of vóór (in de zoo lieve huiskamer) of by my je kwartier opslaan. Of je
kunt je kachel aanmaken, die - vind ik - niet weggenomen moet worden. Er zyn altyd
kille dagen, en dat overwin je dan met een beetje brand. (O, je bed is zoo goed, flink
bol, en niet week. Ook ik heb een hekel aan gordynen. Er komt dus een zeer nette
oversprei over.) Mimi roept me uit de huiskamer toe dat ze een onderbroek voor me maakt (molton)
en dat ze met de machine zoo'n byzonder mooie naad heeft gelegd. Je moet weten
dat er wel eens iets hapert, en dan ligt het aan een kleine verkeerdheid in spanning
van de draad, of 't plaatsen van de naald &c. Hoe eenvoudig de zaak ook is, moet
men toch opletten. Zoo'n machine geeft zich geen moeite om een fout te verbeteren.
Ze gaat ‘als machine’ haar gang. Maar als men dan ook geen fouten maakt, is 't
bewonderenswaardig. De onze kost f55. - en wordt niet met de voet maar met de
hand gedraaid. (Dat is gezonder om den witten vloed, hetgeen wáár schynt te zyn).
Nu, met dat kleine ding naait men, in een oogenblik veel af, en goed. Ik kan er nu
redelyk mêe omgaan, en zal er een en ander voor jou op naaien, byv. een warme,
gewatteerde rok. (Mimi heeft gister een zwarte japon voor haar gekocht, en met een,
een voor jou van 't zelfde. Heel goede stof. Die zal je in je kast vinden. Ook wil ik
dat Nonni een paar jurkjes &c. in haar kastje vindt, of liever de stof er voor. En ik
zal myn Edu niet vergeten.)
En toch moet ik zuinig zyn, want dat inrigten is boven de begroting
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gegaan! En ik moet in staat wezen zonder angst het vervolg te gemoet te zien. (het
huishouden zelf, Edu's en Nonni's leeren &c) Hoe 't zy, ik heb moed, en ben - wat
het geldelyke aangaat, opgeruimd. Jou reiskosten is een - nietigheid by 't andere wat
er noodig zal wezen. Veel dingen die ik graag gedaan had, heb ik nog niet kunnen
uitvoeren. Op 't oogenblik zit ik te wachten op een brief uit Friesland die my licht
geven zal over onze uitgaven van dit jaar. Ik wil namelyk zeker zyn van f4000. - Of
dat lukken zal, weet ik nog niet.Apropos, er ligt in 't laadje van myn schryftafel een pakje waarop staat: Zakgeld
february en daar is f15 in, namelyk f10 voor jou, 2½ voor Edu en f2½ voor Non (of
3 voor Edu en f2 voor Non) Verbeelje, Mimi vroeg me om een wekelyks of
maandelyks zakgeld. Ik vond dit lief en kinderlyk daar ze in den laatsten tyd
honderden door de handen liet gaan. ‘Ja, maar ze wou zoo graag iets hebben van
haar zelf waarover ze beschikken kon. Hé, en dan Tine ook en de kinderen ook!’ Nu,
na veel wys overleg is er bepaald dat daarvoor de f25 zouden dienen die ik maandelyks
van de Haarl. courant kryg, en daar ik eergister die ontving, heb ik jou f 10. en van
de kinderen voor je bewaard. Dus dat zal je in je kast vinden. (Wat vind je beter, Edu
f3 en Non f 2? Of ieder 2½?) Hoe 't zy, ik vind hier iets aardigs in. Ik heb zakgeld
van myn lezingen. Ik schryf op: reiskosten en daarby reken ik myn kleine uitgaven.
maar ik heb niets noodig dan voor sigaren.Zeg vooral aan S. dat er plaats voor hem is, altyd. Met hartelykheid en liefde
kunnen wy wel vier logés bergen. Beschik jy royaal daarover, en maak alle afspraken
naar je zin. Je kunt er op rekenen dat ze gehonoreerd zullen worden. Het zal noch
aan ruimte, noch aan een bed &c ontbreken. (Natuurlyk alles met eenig ‘schikken’
maar dan kan het best. Salati kan myn kamer krygen, of de jouwe.

[8 februari 1869
Van den Rijn (XI)]
8 februari 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
33. (M.M.)
In een ander deel van de oplaag blijkt Multatuli's inzending te zijn verdeeld over
de nrs. van 8 en van 9 februari.
Eene Mainzer courant: het is wel duidelijk dat deze gehele beschouwing over de
verhouding van kerk en staat afkomstig is van Multatuli zelf.
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Van den Rijn, 5 Februarij.
De aartsbisschop van Keulen heeft ter gelegenheid der aanstaande Vasten een
herderlijk schrijven uitgevaardigd, waarin hij voornamelijk handelt over de pligten,
die de ouders bij het opvoeden hunner kinderen in het oog houden en vervullen
moeten. Daar het, om het zoo gewigtige werk der opvoeding van de kinderen wel te
doen slagen, volstrekt noodig is, dat het huwelijk op eene Gode welgevallige wijze
voltrokken en in stand gehouden worde, geeft de aartsbisschop in de eerste plaats
daaromtrent eenige voorschriften, en waarschuwt hij nadrukkelijk tegen het burgerlijk
huwelijk. ‘Het is vooral betreurenswaardig (zegt hij), dat onder katholieke Christenen
zoodanige gevonden worden, die met een zoogenaamd burgerlijk huwelijk, dat voor
God in het geheel geen huwelijk, maar niets anders dan eene zondige verbindtenis
is, genoegen nemen en daardoor, in plaats van Gods zegen, Gods vloek over zich
doen komen.’ Vervolgens zet de aartsbisschop zeer in het breede zijne denkbeelden
omtrent de opvoeding en het onderwijs der kinderen uiteen. Het voor het algemeen
belangrijkste gedeelte van het herderlijk schrijven is dat, waarin over de scholen
gehandeld wordt, en hetwelk luidt als volgt: ‘Het grondig onderwijs in de godsdienst
is een der onmisbaarste en werkdadigste middelen eener goede opvoeding en tevens
de voltooijing derzelve, omdat het kind eerst daardoor geschikt wordt gemaakt om
uit de handen zijner ouders overtegaan onder de regtstreeksche leiding dergene, die
steeds onze moeder blijft, de heilige Kerk, welke de grootsche taak te vervullen heeft,
om ons allen optevoeden voor onze eeuwige bestemming, voor het hemelsche
vaderland. Wie van deze waarheid, welke het geloof ons leert, doordrongen is, die
zal ook overtuigd zijn van de ontegenzeggelijke noodzakelijkheid eener innige
verbinding van het onderwijs der jeugd met de godsdienst, van de school met de
Kerk, en zich niet op een dwaalspoor laten brengen door de redeneringen dergenen,
die tegenwoordig, onder de leus van geestdrift voor vrijheid en verlichting, de
scheiding der school van de Kerk eischen en streven naar het oprigten van
zoogenaamde niet-confessionele scholen. De Kerk is door haren Goddelijken Stichter
geroepen geworden om de menschen en met name de jeugd te onderwijzen: “Gaat
heen en onderwijst alle volken”, sprak de Goddelijke Heiland tot zijne Apostelen en
hunne opvolgers. “Laat de kinderen tot mij komen en verhindert hen niet,
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want denzulken is het Koningrijk Gods” vermaande hij zijne jongeren. Dit bevel en
die vermaning nakomende, heeft de christelijke Kerk in alle eeuwen het als hare taak
beschouwd, zorg te dragen voor het onderwijs van al degenen, die dit behoeven, en
in het bijzonder van de jeugd; de school is zeer zeker eene schepping, eene dochter
der Kerk. Allen, van de kleinste dorpsschool af tot de universiteiten toe, zijn zij haren
oorsprong aan de Kerk verschuldigd, en waar de opvoeding en de beschaving der
jeugd een christelijk karakter hebben moeten, daar moeten zij ook met de Kerk
verbonden zijn of voor het minst voor den invloed der Kerk in zoo ver toegankelijk
zijn als dit noodig is, opdat deze voor den christelijken geest der scholen kan instaan.
Niet-confessionele scholen zullen altijd en overal godsdienstlooze scholen zijn, want
onder confessie verstaan wij niets anders dan de duidelijke en bepaalde uitdrukking
van ons godsdienstig geloof. Wie de confessie opheft, die heft daardoor de godsdienst
zelve op, en wie eene niet-confessionele school verlangt, die weet niet wat hij verlangt,
- zoo als misschien bij velen het geval zal zijn, - of hij verlangt eene school, waaruit
het christelijk geloof en het christendom zelf verbannen moeten zijn. Ieder
onbevooroordeelde zal dit bij kalm nadenken gemakkelijk zelf inzien, al was het niet
reeds dikwijls van den kant der vijanden van het Christendom onverholen als het
wezenlijke doel van hun streven voor de zoogenaamde niet-confessionele school
uitgesproken geworden, dat zij de toekomstige geslachten van het christelijk geloof
willen ontlasten. Christelijke ouders kunnen hunne kinderen nooit met een gerust
geweten aan zulke niet-confessionele scholen toevertrouwen, zoo als de H. Vader
herhaaldelijk nadrukkelijk heeft verklaard. Gelukte het aan de antichristelijke partijen
in ons land, waar gedwongen schoolbezoek bestaat, zulke niet-confessionele scholen
in de plaats te stellen der tegenwoordig bestaande, dan zou juist daardoor de
gewetensvrijheid in de hoogste mate geschonden en verdrukt worden. Het is derhalve
de ontwijfelbare pligt aller geloovige Christenen, zich krachtig te verzetten tegen
zulk een voor het hoogste goed van den Christen gevaarlijk streven. Niet alleen de
eigenlijke volksscholen of scholen voor lager-onderwijs, maar al de inrigtingen,
welke zich naast het onderwijzen ook het opvoeden, het vormen der jeugd ten doel
stellen; alzoo met name ook de gymnasien, de lyceën en de reaal-scholen, die
tegenwoordig de volksscholen voor de beschaafde standen
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geworden zijn, welke hier reeds hunne voorbereiding voor de eerste heilige communie
plegen te ontvangen, moeten noodwendig een confessioneel karakter hebben; eene
afscheiding van die instellingen van het kerkelijk geloof zou te gevaarlijker zijn, daar
zij juist diegenen vormen, welke geroepen zijn om ver weg den grootsten invloed
op alle anderen in den Staat en de Kerk uitteoefenen. Maar ook de zoogenaamde
gemengde school (Simultan-schule), die, wel is waar, de godsdienst niet buitensluit,
maar het confessionele onderrigt in de godsdienst handhaaft, doch in alle andere
vakken de verschillende confessien vereenigt, legt aan eene grondige godsdienstige
vorming groote hinderpalen, gevaren en nadeelen in den weg. Al mogen velen zulke
scholen ook aanbevelen als een middel ter bevordering van den confessionelen vrede,
zijn zij toch, naar de ervaring leert, niet zelden eene bron van confessionele tweedragt
en twisten; in vele gevallen verleidt de gemengde school hare leerlingen echter tot
indifferentismus, tot onverschilligheid in de zaken der godsdienst, en levert zij
daardoor het ergste gevaar op voor de christelijke overtuiging en gezindheid.’
Aan het slot van zijn schrijven wekt de aartsbisschop zijne diocesanen op om de
met het oog op het aanstaande Concilie voorgeschreven kerkelijke pligten getrouw
te vervullen en met het afzonderen van giften voor den Paus voorttegaan. Hij deelt
mede, dat de in het jaar 1868 door de Broeders van St. Michaël en door buitengewone
collecten in het aartsbisdom ingezamelde giften voor den H. Vader in het geheel
eene som van ongeveer 80,000 th. hebben opgebragt. - Ten aanzien van de reeds
vroeger vermelde strafregtelijke vervolging van den wijbisschop Kübel, den vicaris
van het aartsbisdom Freiburg, ter zake der excommunicatie van den burgemeester
Stromeyer, wordt nog medegedeeld, dat die vervolging zich grondt op art. 618, 671
en 686 van het badensche wetboek van strafregt; welke artikelen straf bedreigen
tegen hen, die ‘geweld of bedreiging zullen hebben aangewend tegen leden van de
overheid, om hen tot het doen of nalaten, dan wel revoceren van eenige handeling
in ambtsbedrijf overtehalen, of hen tegen hunnen wil van eenig ambtsbedrijf
aftehouden.’ Bovendien wordt in de genoemde wetsartikelen uitdrukkelijk melding
gemaakt van ‘dienaren der Kerk, die in dusdanige gevallen met geestelijke straffen
bedreigen, of zulke straffen ten uitvoer leggen.’ De straf op die misdrijven bestaat,
volgens de
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wet in drie maanden gevangenis tot tuchthuisstraf voor drie jaren. Het spreekt van
zelf, dat deze zaak de gemoederen van vele Katholieken ernstig bezighoudt, doch
(naar den toon van vele Rijnsche dagbladen te oordeelen) niet op eene den vicaris
Kübel gunstige wijze. Over het algemeen keurt men het af, dat die geestelijke van
zijn interimair kerkelijk gezag heeft gebruik gemaakt op eene wijze, die aan velen
misbruik toeschijnt, en zelfs aan de zoodanigen, die voor 't overige de meest
ultra-clericale gevoelens zijn toegedaan. Vooral in verband met de moeijelijkheden
der vervulling van het opengevallen aartsbisschopsambt wordt door velen de
handelwijze van den vicaris Kübel betreurd als een bewijs van gebrek aan tact.
Sommigen gaan zoo ver van hem te verdenken van de zucht om zich zelven op den
voorgrond te stellen, ten einde de oogen der streng ultramontaansche partij op zich
te doen vestigen. Eene Mainzer courant (bewerende geheel onpartijdig te oordeelen)
zegt de middeleeuwsche handelwijze van het Freiburgsche kapittel geenszins in
bescherming te willen nemen, doch valt niettemin de wets-artikelen aan, die straf
bedreigen tegen den geestelijke, welke naar zijne instructien, - iets, 't welk geheel
ter beoordeeling staat van zijne geestelijke superieuren, - zijnen pligt vervult. ‘Bestaan
er in die instructien (aldus redeneert dat blad) punten, die niet overeenkomen met
onze hedendaagsche begrippen van staatkundige vrijheid en burgerlijk regt, - welnu,
dan rust op den Staat de verpligting, aantedringen op verandering van zulke
bepalingen, en, bij weigering, een genootschap opteheffen, 't welk niet voldoet aan
den eersten pligt van den staatsburger: gehoorzaamheid aan de wet. Tot heden toe
echter heeft de Staat, kennisdragende van de statuten der kerkelijke corporatien, die
genootschappen niet alleen geduld (hetgeen wij volkomen goedkeuren), doch, wat
meer is, ook beschermd, meer zelfs dan andere naamlooze vennootschappen of
maatschappijen, in welker statuten niets voorkomt, 't welk tegen wetten of zeden
aandruischt. Ja, men gaat nog verder: een groot gedeelte der (ook door andersdenkende
burgers) opgebragte belasting wordt besteed tot het in stand houden van inrigtingen,
die, - gelijk ontelbare malen, en thans weder in de onderwerpelijke zaak, is gebleken,
- zich durven verzetten tegen de algemeene begrippen van regt, zoo als die in den
codex duidelijk staan uitgedrukt. Wij meenen alzoo, dat door dit alles een stempel
van wettigheid wordt gezet ook op zulke kerkelijke bepalingen,
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welke voor 't overige zoowel met ons gezond verstand, als met het wetboek, in strijd
zijn. Indien nu de vraag wordt geopperd, welke weg alzoo ter afdoening van deze
zaak behoort te worden ingeslagen, gissen wij, dat de regtsregel, dat twijfel van
opvatting den beklaagde behoort ten goede te komen, hier behoort te worden
toegepast, en dat de heer Kübel moet worden vrijgesproken. Men straffe geene
kinderachtigheid als misdaad.
‘Wat den heer Stromeyer aangaat, ook van hem hadden wij eene andere behandeling
der zaak verwacht en gewenscht. Door het oogenblikkelijk opzenden der stukken en
het inbrengen zijner klagt is de Regering als het ware genoodzaakt geweest, daaraan
gevolg te geven op eene wijze, die zekerlijk niet geschikt is om den reeds zoo hoog
gerezen twist over het aanstaand bezetten van den Freiburgschen aartsbisschops-stoel
tot bedaren te brengen. De heer Stromeyer spot met den over hem uitgesproken
bankvloek, - en daarin geven wij hem geen ongelijk, - doch hoe rijmt deze minachting
van het geestelijk gezag met het gewigt, 't welk hij, - blijkens zijne officiële aanklagt,
- aan de zaak schijnt te hechten? Die excommunicatie is een ijdele klank, zeggen de
meer verlichten, - welnu, waarom dan over zulk eene ijdelheid zoodanigen ophef
gemaakt? Was het niet voldoende geweest, den vicaris Kübel een almanak, met
onderstreept jaartal, ten geschenke te zenden? Indien al, gelijk velen beweren, de
heer Kübel zich op den voorgrond heeft willen stellen als voorvechter van clericale
begrippen, dan komt het ons evenwel voor, dat ook de heer Stromeyer de oogen heeft
gevestigd op eene martelaarskroon voor liberale standvastigheid, die hem, volgens
zijne eigene begrippen over de onbruikbaarheid der wapenen, waarmede men hem
aanvalt, niet zeer duur te staan komt.’
- Uit Esens, in Oost-Friesland, wordt geschreven, dat er eene kerkelijke vervolging
is aangevangen tegen den rector Gittermann, op grond, dat hij zich slechts zelden in
de kerk en nooit bij het H. Avondmaal vertoont.
- Het Staatsblad voor de Hertogdommen Coburg en Gotha behelst de statuten voor
de instelling eener medalje ter belooning van vrouwelijke verdienste. Deze medalje
zal tevens eene herinnering zijn aan het 25jarig jubelfeest der regering van Hertog
Ernst.
- De Kölnische-Zeitung deelt heden berigten mede, die zij reeds vroeger ontvangen,
maar toen ter zijde gelegd had, omdat zij kwamen
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van eene zijde, die haar, zegt zij, niet genoeg vertouwen inboezemde; terwijl die
berigten te zeer geschikt waren om onrust te verwekken, dan dat zij zoo klakkeloos
openbaar mogten gemaakt worden. Thans echter werden zij bevestigd van een kant,
die alle vertrouwen verdient, zoowel met opzigt tot de kennis der zaken, als wat de
waarheidsliefde betreft, en de Keulsche courant acht zich dan nu ook verpligt, ze
medetedeelen, omdat openbaarheid, haars inziens, het beste middel is om plannen,
die gevaarlijk zijn voor den algemeenen vrede, te verijdelen. De bedoelde berigten
worden door het genoemde blad op de volgende wijze medegedeeld: ‘Er wordt op
dit oogenblik regtstreeks tusschen Napoleon III en Victor Emmanuel onderhandeld
over een verbond van vrede en vriendschap tusschen Frankrijk en Italie, doch zoo
in het geheim, dat de italiaansche ministers er niets van weten en, in het Parlement
geïnterpelleerd, met een gerust geweten de zaak konden ontkennen. Dit verbond
moet echter gesloten worden in het vooruitzigt, dat na den afloop der algemeene
verkiezingen een oorlog met Duitschland zal gevoerd worden. Het is nog niet
onderteekend, maar Rouher redigeert het verdrag en voert de onderhandelingen. Van
Rome is daarin geene spraak; daarentegen moet aan Italie een gedeelte van Tyrol
verzekerd zijn. Oostenrijk is van die handelingen zeer wel onderrigt, en zijne
diplomatie spant al hare krachten in om dit verdrag door een tweede te voltooijen,
hetwelk aan Oostenrijk volkomen schadeloosstelling in Duitschland zou verschaffen.’
De Kölnische-Zeitung voegt daarbij, dat het te Parijs niet onopgemerkt is gebleven,
dat de minister Rouher in den laatsten tijd zeer dikwijls de gast van den
oostenrijkschen gezant, prins Metternich, is geweest.

[11 februari 1869
Brief van Tine aan Multatuli]
11 februari 1869
Brief van Tine aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, tot over het midden van
blz. 4 beschreven. (M.M.)
Coreandolé: zie voor dit soort strooisel en voor enkele andere zaken de brief van
17 februari.
Milaan 11 February
beste beste Dek, ik heb je heerlijke brief met den telegram heden ontvangen dat
ik in verrukking ben zult je wel kunnen begrijpen ik schrijf over niets, want mijn
hoofd loopt om begrijp eens eene massa visites inpakken en en plein Carneval t is
om dol te worden, t' vertrek
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blijft bepaald op 15 of 16 dat weet ik nog niet zeker Van Turin schrijf ik nog eens,
te Parijs zal ik niet mankeren om in 't Hotel Meyerbeer te gaan dus dáár is mijn adres.
ik blijf zeker twee à drie dagen te Turin om een beetje uit te rusten want ik ben nu
vol van emoties en die pakken mij altijd erg aan. ik vond je brief zoo heerlijk ik had
de tranen in mijn oogen onder 't lezen, ik zal alles doen om mij zoo kalm mogelijk
te houden, t' is heel heel goed dat je ons niet te gemoet komt want dat zijn dubbelde
kosten en onze reis begroot mij toch al, ik heb den laatsten tijd veel te veel uitgegeven
er was zoo veel noodig We hadden gebrek aan alles. Och hoe aardig om reeds aan
zooveel te denken voor ons, ik heb geen tijd dezen moet op de post genoeg dat je
weet we brief en telegram hebben ontvangen en dat we den 15 of 16den vertrekken
Salati zegt hij je wel bedankt voor je invitatie hij zal er zeker gebruik van maken van
den zomer. de kinderen zijn heel wel Non vertrekt dáár naar haar bedje ze is doodmoe
van de Carneval, maar je begrijpt Carneval en er niet bij tegenwoordig zijn is al te
hard Edu kwam thuis wit als sneeuw van al de Coreandolé die hij gekregen had Edu
heeft zich hier werkelijk vrienden gemaakt die hem voort willen helpen ze zijn hier
niet gewend een jongen op dien leeftijd die zich zoo weet te helpen en zoo vooruit
wil, och ik kan nu niet op je brief antwoorden maar hoe aardig van 2 Maart dag beste
beste Dek ik heb nog eene massa dingen te doen ook hoor ik van daag dat ik een
paspoort moet hebben voor Frankrijk Edu zal morgen naar den consul gaan, ik dankje
wel voor alles, ik zal zoo zien te reizen dat ik niet al te vermoeid aan kom, ik ben
verlangend aan te komen t' zal me benieuwen wat je van de jongens zult zeggen Stelt
je niet te veel voor denk dat er geen perfectie is op deze wereld dag lieve beste Dek
groet Mimi in haast
heb maar niets geen zorg over ons we reizen
niet te veel achtereen adieu adieu

[12 februari 1869
Brief van Multatuli aan Houwink]
12 februari 1869
Brief van Multatuli aan J. Houwink. Dubbel en enkel velletje postpapier, waarvan
vijf bladzijden beschreven. (M.M.)
den Haag 12 februari 1869
Waarde Houwink, Heden morgen ontving ik Uwen brief van den 10n. De inhoud,
zoo verschillende van - Neen, ik mag nu altans niet
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toegeven in wat ik lyd onder die misrekening. Ik moet my in myn vorigen niet goed
hebben uitgedrukt, anders begryp ik niet, hoe myn verzoek zooveel bezwaren ontmoet.
By de nu aanstaande komst van myn gezin, was myn wensch slechts, althans in de
eerste maand eenigzins ontheven te zyn van myn dagelykschen kommer, en door
eenigzins gesecureerd te wezen voor 't eerste jaar, kalmte te hebben tot arbeid.
Indien men my dat geschonken had, ware dat beetje geld my geen bezwaar geweest,
en niemand ware er een cent aan te kort gekomen, want in twee maanden, mits kalm
gestemd, kan ik best voor meer dan f4000 waarde produceren. Maar zonder kalmte,
niets. Dit laatste is nu ook heden het geval. Wat ik weer na uw telegram en sedert de
ontvangst van uwen brief geleden heb, ga ik voorby. Alles te beschryven, wat er,
eerst door 't uitstellen van myn verzoek, nu door 't wyzigen, voor my verergerd is,
zou my een zwaar werk zyn. Den ganschen dag heb ik gepeinsd over 't afzeggen van
de komst der mynen, die ik nu niet behoorlyk zal kunnen ontvangen, maar er zyn
redenen dat ze komen moeten, al ware 't dan ook, om hier gebrek te lyden. Myne
vrouw moet hier zyn. Bovendien, ze heeft ginds reeds opgebroken, en zal nu, uit
gebrek aan reisgeld, misschien halverwegen blyven steken. Om dat te voorkomen,
hoop ik op den brief, dien gy my toezegt, morgen Zaterdag te zullen verzenden. Ik
zal trachten van den inhoud het noodige naar Parys te remitteren, dat zy daar niet,
of niet te lang steken blyft (tegen fr 50 daags!) Hoe ik 't dan maak met andere dingen,
weet ik niet! Hoe bitter jammer het is, het wederzien na 3½ jaar scheiding! vergald
te doen zyn door den gewonen angst, hoe wy den kinderen 't noodige zullen geven,
ga ik voorby!
Er is veel schoons bedorven door 't afslaan van myn voorstel!
Vergeef me, dat ik zoo volkomen vertrouwde! Ik dacht niet aan twyfel, vooral
daar ik indedaad alles zóó berekend had, dat niemand er iets by verliezen zou! Ik
weet wat ik leveren kan, indien myn gemoed niet wordt heen- en weer geslingerd
door platte zorgen, en op die zekerheid bouwde ik myn voorstel. Wat ik nu zal kunnen
leveren, weet ik niet!
Het eenige wat ik nu voorshands hoop, is dat ik in staat wezen zal myne familie,
altans tot hier te kunnen helpen, en daartoe wacht ik uwen brief. Overigens zyn vele
maatregelen, die ik (niet voor my, maar ook voor 't algemeen) in den laatsten tyd
beraamde, voor een
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groot deel in 't water gevallen. Van nieuws aan, moet ik nu weer my afpeinzen op
middelen om van dag tot dag in 't leven te blyven, en dit wordt nu verzwaard door
de eischen van de opvoeding der kinderen, 'tgeen in Italie makkelyker was.
Ik moet my zeker in myn vorigen niet goed uitgedrukt hebben. Het afslaan van
myn verzoek, na zooveel betuigingen van sympathie, is me een raadsel. Ik vraagde
geen f4000 cadeau, ik verzocht crediet voor f4000. - By de kalmte die ik daardoor
opdeed, ware dan de heele zaak my eene kleinigheid geweest! Enfin!
Vergeef my den treurigen toon van dezen brief. Ik ben uitgeput van smart, en ben
dan ook heden, wat ik anders nooit doe, van afmatting naar bed gegaan.
Eene inschryving over 't geheele land moet ik bepaald weigeren. Ieder weet toch
zyn eigen zaken het best, niet waar? Welnu, het voorstel dat ik deed, (f 4000 crediet)
was alles wat ik noodig had. Zulk eene inschryving echter zou my benadeelen. Ik
moet U ronduit verzoeken dat niet te doen. 't Hindert my al genoeg, dat er over het
thans noodige naar Groningen moest geschreven worden. Myn god, ik vroeg immers
slechts crediet! Moet Groningen daarby komen?
Ik ben bitter, bitter bedroefd. Had ik dat geweten, ik zou dat huis en meubels niet
hebben aangenomen. Ik zit nu in moeielyker positie, dan toen ik in den Toelast was.Het geld dat gy my Saterdag (d.i. morgen) belooft te zenden, zal ik zoo spoedig
mogelyk teruggeven. Ik verzoek echter geduld, want by de zware moeielykheden
die ik nu te gemoet ga, zal ik werk hebben, 't hoofd boven water te houden. Het
bitterste is, dat de stemming by 't weêrzien nu zoo geheel anders zal zyn dan ik
hoopte. Dat is nooit te herstellen. Ik had er my zoveel van voorgesteld, en zal hen
nu moeten ontvangen met een gedrukt gemoed. Van te gemoet reizen, zooals ik zoo
graag gedaan had, is nu geen kwestie.
Nog eens, vergeef my myne stemming. Ze is natuurlyk. Vooral daar ik deze
misrekening in verband breng met heel andere dingen die ik hoopte en verwachtte
van de Friezen.
Myn schryfplank? Och, wat baat het, als ik - voortdurend op de pynbank toch niet
zal kunnen werken. Ik moet me slecht hebben uitgedrukt in myn brief. Ik meende te
kennen te geven dat er spoed by de zaak was, en dat zy noodig was. Nu, dat was de
waarheid. Het afslaan van myn verzoek heeft noodlottige gevolgen voor my.
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Wees met uwe lieve hartelyke vrouw, vriendelyk gegroet van
uw, liefhebbenden
Douwes Dekker
Neen, om sHemels wil geen wyn! Wat zou ik daarmeê doen? Er zal brood noodig
zyn, brood en collegiegelden en kleêren en kalmte om te denken en te werken. En
dit laatste had ik gehoopt te zullen verkrygen. Zonder dàt is al het andere niets waard.

[12 februari 1869
Van den Rijn (XII)]
12 februari 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 37.
(M.M.)

Van den Rijn, 10 Februarij.
Volgens berigten, welke de Kölnische-Zeitung zegt uit Nieuw-York ontvangen te
hebben, arbeiden de heer Gerolt, de noordduitsche gezant, en de minister Seward
gezamenlijk aan een nieuw verdrag tusschen de n.-americaansche Republiek en het
Noordduitsch-Verbond. Er zou, aldus verneemt men, een het Verbond
vertegenwoordigende beambte te Nieuw-York worden aangesteld, die, in overleg
met een ambtenaar van de Vereenigde-Staten, en ondersteund door eene te dien einde
te benoemen commissie, tot taak hebben zou, de belangen der landverhuizers te
behartigen. - Tevens wordt uit diezelfde bron medegedeeld, dat de gewezen Koning
van Hannover belangrijke sommen heeft overgemaakt aan zijne naar N.-America
uitgeweken officieren, met de opdragt om aldaar een vrijcorps te vormen, en daarbij
wordt verhaald, dat de bedoelde officieren die gelden besteden aan een ‘vergelijkend
examen van de verdiensten der Veuve-Cliquot, en andere merken van
Champagne-wijn.’ De Mainzer-Beobachter, bedoeld berigt overnemende, maakt de
opmerking, dat de wijze, waarop de zoogenaamde nationaal-liberale bladen den
onttroonden Vorst van Hannover bestrijden, den toets van den goeden smaak niet
kan doorstaan. ‘Wij gissen (aldus redeneert die courant), dat deze quasi-geestigheid
over de wijze, waarop de in N.-America zich bevindende hannoversche officieren
de gelden gebruiken, die hun tot een geheel ander doeleinde worden toegezonden
(indien al, wat wij niet weten, dat doelen op een vrijcorps niet uit de lucht gegrepen
is), wij gissen, dat dit hoogst belangrijk berigt eene bestelde zaak is, die echter te
laat is aangekomen om te kunnen dienen
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bij de nu afgeloopen discussie over het beslagleggen op het vermogen van Koning
George. Het is een kogel, die in den loop bleef, en nu, pour la bonne bouche, na de
overwinning wordt afgeschoten. De zin dier diepzinnige mededeeling komt hierop
neder: Ziet eens, hoe gegrond onze bedenking was tegen de uitbetaling van de oude
hannoversche liste civile... in N.-America zou men dat geld verdrinken aan
Champagne!
‘Gelijk altijd: wie te veel bewijst (of te veel verhaalt), bewijst te weinig, of verhaalt
het tegendeel van 't geen hij eigenlijk zijnen toehoorders op het hart drukken wil.
Dat men in Pruissen ongaarne gelden uit de hand geeft, die strekken moeten tot
machinatien tegen Pruissen, vinden wij natuurlijk. Zulk een n.-americaansch vrijcorps
zou Berlijn kunnen veroveren, Keur-Hessen en Nassau herstellen, of wel een nieuw
Duitsch-Verbond oprigten, met den blinden Koning George aan het hoofd. Wij
erkennen, dat het dulden van anti-pruissischgezinde vrijcorpsen aan gene zijde van
den Oceaan eene hoogst gevaarlijke zaak is. Maar, eilieve! wat is onschuldiger dan
Champagne drinken? Kan een roes der uitgeweken hannoversche officieren den zetel
van Bismarck, den Troon van Koning Wilhelm doen waggelen? Wij kunnen ons niet
voorstellen, dat de vrolijkheid van eenige jongelieden te Nieuw-York den minsten
invloed hebben kan op de loopbaan van den geringsten tolopziener of brugwachter,
en begrijpen dus niet regt, op welken grond de correspondent der Keulsche courant
zich zoo belangstellend toont in de wijze, waarop het geld van Koning George wordt
verantwoord. Is het een wenk aan dien Vorst om zijne vertrouwden en zendelingen
beter te kiezen, beter te contrôleren? Maar dat zou een verraad zijn aan de
nationaal-liberale zaak en... aan het pruissische budjet. Want, wel beschouwd, komen
nu al de bedenkingen tegen de uitbetaling der renten, die gegrond waren op
gevaarlijke, den pruissischen Staat bedreigende kuiperijen, te vervallen. Reeds bij
de behandeling van het vagebonderend vreemdenlegioen in Zwitserland en Frankrijk
maakte onze Keulsche zuster zich schuldig aan gelijksoortige fouten, door de
“machinatien” buitenslands als zeer gevaarlijk en te gelijker tijd als zotternij te
schetsen. Het valt bovendien in het oog, dat de verschillende correspondenten van
dat blad, in Zwitserland, in Frankrijk, en thans in N.-America, zoo juist
overeenstemmen in hun oordeel over de vrees inboezemende, maar tevens zoo
gevaarlooze pogingen van het Hiet-
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zingsche Hof. Men denkt daarbij onwillekeurig aan een voor allen gelijkluidend
wachtwoord, 't welk van het hoofdkwartier is uitgegaan. Wat ons betreft, wij gelooven
niet aan het hannoversche vrijcorps te Philadelphia (want van die plaats zou de
beweging uitgaan), en wij zullen blijven volharden in dat ongeloof, totdat wij over
deze zaak berigten ontvangen, welke een minder duidelijk teeken van kinderachtigheid
op het voorhoofd dragen.’
- De Rijnsche bladen publiceren de bepalingen betreffende de opleiding tot
oorlogsmatrozen, zoo als die onlangs voor de marine van het Noordduitsch-Verbond
zijn vastgesteld. Er zijn namelijk scheepsjongens-compagnien opgerigt, waarbij de
daartoe bestemde of genegen jongelieden gedurende drie jaren worden ingedeeld.
Gedurende de eerste twee jaren worden zij niet als militairen, doch slechts als
kweekelingen beschouwd, en eerst bij den aanvang van het derde jaar leggen zij den
eed aan de krijgswet af. Na den afloop der drie jaren worden zij geplaatst als matrozen
der 3de klasse, waarna zij, bij goed gedrag en bekwaamheid, tot matrozen 2de en 1ste
klasse, en tot onderofficier kunnen opklimmen. Het doorloopen van de tot oefening
bestemde drie jaren ontslaat evenwel geenszins van den militairen dienstpligt, die
bij de Bonds-marine op negen jaren bepaald is. Wie voor de zeedienst ongeschikt
blijkt te zijn, wordt bij de landmagt overgeplaatst. De aspiranten voor de dienst bij
de bedoelde compagnien van scheepsjongens moeten tusschen de 14 en 17 jaren oud,
volkomen gezond en van sterken ligchaamsbouw zijn.
- Men schrijft uit Crefeld, dat aldaar, even als te Munster en te Koningsbergen, de
Lahrer Hinkender Bote in beslag genomen is.
- Naar aanleiding van een plan der Regering, om de universiteit van Marburg naar
Frankfort overteplaatsen, wordt uit deze stad geschreven, dat zich voor die verandering
slechts weinig of geene sympathie openbaart bij de Frankforters, en dit geldt zoowel
van de eigenlijke bevolking, als van het bestuur der stad. Men schijnt niet gaarne
iets van de Regering te ontvangen, 't welk als een bewijs van welwillendheid zou
kunnen worden aangemerkt. Anderen beweren, dat de eigenaardigheid van eene
plaats, welker belangen zoo geheel op financieel gebied te huis behooren, zich verzet
tegen de eischen eener academie-stad. Men werpt moeijelijkheden op over de al te
kostbare lokaliteiten, welke voor eene universiteit zouden benoodigd zijn, en die de
Regering te Berlijn hoogstwaarschijnlijk niet voor hare reke-
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ning nemen zou; terwijl ook het stadsbestuur zich ongenegen verklaart deze te dragen.
Over het geheel blijven de Frankforters volharden in zekere stijfhoofdigheid, die
elke toenadering tot de Regering schijnt te willen vermijden. Dit bleek o.a. ook
onlangs bij het behandelen der maatregelen om het huis van Göthe aantekoopen: de
Frankforters namen daaraan niet dan bij geringe uitzondering deel, en niet, gelijk de
pruissischgezinde dagbladen voorgeven, uit gebrek aan belangstelling in dat
gedenkteeken, maar uit weêrspannigheid tegen het gezag, van waar de pogingen om
het geboorte-huis van den duitschen dichter tot algemeen duitsch eigendom te maken
was uitgegaan. ‘De stad (aldus schrijft men in een correspondentie-artikel uit die
plaats) is volstrekt niet genegen tot het doen van uitgaven; integendeel, zij houdt zich
meer dan ooit bezig met de aanstaande liquidatie der geschillen over staats- en
gemeente-eigendom. Die kwestie is nog altijd onbeslist, en zal eerlang in de
Wetgevende Kamers behandeld worden.’
- Even als de Groothertog van Oldenburg, wil ook de Hertog van Anhalt (men
beweert in het vooruitzigt eener aanstaande inlijving) zijn particulier vermogen in
veiligheid brengen. Weldra verwacht men, in de Volksvertegenwoordiging van dat
land een wetsontwerp in behandeling te zien nemen, volgens hetwelk een domein
van 141,000 morgen akkerland en 172,000 morgen bosch (ter waarde van ongeveer
25 millioen th.) het particulier eigendom van het hertogelijk Huis zou zijn. Bruggen
en wegen, eenige oude regale regten (die bij eventuële inlijving echter ipso jure
zouden vervallen), eenige mijnwerken en de ijzergieterij te Bernburg zouden het
eigendom van den Staat zijn. Men verwacht, dat de oppositie zal aandringen op het
overnemen der schulden, voortspruitende uit de in omloop zijnde Staatskassenscheine,
die, naar men verzekert, een bedrag van vijf millioen th. vertegenwoordigen.
Bovendien verwacht men de vordering, dat de hertogelijke domeinen voortaan zullen
deelen in de belasting op het grondbezit. Volgens sommigen, is deze geheele zaak
op touw gezet door het Kabinet van Berlijn, 'twelk daarin een middel zou zien om
door het opwerpen van hoogst delicate kwestien tusschen Vorst en volk den
algemeenen wensch naar inlijving optewekken, en de zaak zelve voortebereiden.

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

352

[15 februari 1869
Brief van Multatuli aan Houwink]
15 februari 1869
Brief van Multatuli aan J. Houwink. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(M.M.)
den Haag 15 februari 1869
Beste Houwink, Heden morgen ontving ik Uwen vriendelyken brief van den 13n,
met de ingesloten f 250. die ik naar Milaan zend, want de komst myner vrouw moet
doorgezet worden. Indien ik U (zoo als ik later, doch liefst mondeling doen zal) de
redenen van dit doorzetten mededeel, ben ik verzekerd dat gy en uwe vrouw my
gelyk zult geven. Het moest.
Het spreekt van zelf, dat ik U innig dankbaar ben voor uwe vriendschappelyke
hulp, en te meer daar die meer dan ik gissen kon met omslag gepaard ging, en U
zelfs nog eene onaangename stemming in die vergadering berokkend heeft.
(Vergaderingen zyn nooit goed). My doet de wyze waarop nu alles in zyn werk gaat,
innig leed. Ik had zoo gehoopt, dat het binnen den kring der Sneeker vrienden had
kunnen blyven, en dat er niet over had moeten geschreven worden naar buiten. Maar
in 's Hemelsnaam! Ik moest de overkomst van myn gezin doorzetten, al heb ik nu
ook niet de noodige kalmte van gemoed waarop ik gehoopt had, en die noodig wezen
zal om de zaken te doen marcheren. Het jammerst is, dat ik nu er tegen opzie om in
Friesland te komen, daar ik my belemmerd voel in myne uiting. Ook vervalt myne
hoop op flinke medewerking in de zaken van algemeen belang die ik zou hebben
voorteslaan, en waarvan ik my zooveel had voorgesteld.
Hoe dit zy ik ben U zeer dankbaar voor uwe lieve bemoeienis, en al verlang ik nu
niet naar Friesland gelyk vroeger, toch verlang ik naar Uw huis en Uw gezin, waar
ik zoo gul ontvangen ben, en my zoo tehuis voelde.
Ik ontving eergister eene invitatie van Bolsward, maar huiver by de gedachte dat
ik weêr zal moeten spreken om later intezien dat ik zoo weinig doel heb getroffen.
De lauwheid waarover gy klaagt, doet my zeer, en ik begryp dat ook gy moeite hadt
om niet onaangenaam te worden. Het spyt my dan ook innig, dat gy dit om mynentwil
hebt moeten afwachten.
Myne familie kan nu over 8 dagen hier zyn. Ja zelfs 't kan wel 10 dagen worden,
daar myne vrouw met haar ondermynd gestel (bloedspu-
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wing!) zeker zich hier en daar zal moeten verpoozen. 't Is een heele reis. Gy begrypt
hoe verlangend ik uitzie. Jammer, jammer, dat myne indrukken nu tevens de kleur
dragen myner vrees dat ik niet in staat wezen zal te zorgen voor het noodige! Die
zaak loopt in een kringetje rond. By dagelykschen angst is myn gemoed niet vry, en
dan kan ik niet werken, en als ik niet werken kan, kunnen de zorgen niet verwonnen
worden. Het denkbeeld dat gy in Sneek moeite hadt om aan myn verzoek te voldoen,
drukt me als lood op 't hart, en beneemt my als 't ware den moed tot nieuwe plannen.
't Is misschien naïf van my, maar waarlyk ik meende dat het - na al de betuigingen
van sympathie - den Sneeker kring een genoegen zoude doen, my te helpen, nu 't
door eene byzondere omstandigheid noodig geworden was. En dan ware ik met moed
en hoop aan 't werk gegaan!
Nog eens dank voor uwe hulp. Ik vrees - ik vrees - dat ge nog meermalen uw hoofd
stooten zult! Hoe ik 't dan maken moet, weet ik niet. Maar de nood is wel meer zeer
hoog geweest. Indien ik maar in staat ben het onderwys van de kinderen te doen
voortgaan, dat is het ergste.
Ik groet U en Uwe beste vrouw zeer hartelyk. Ik dacht wel dat die uitslag van het
dienstmeisje iets anders was dan wat men ‘de klieren’ noemt. O die docters! Nog
eens hartelyk gegroet, ook Geert en Martinus en Dik en Jozef die van plan is binnen
kort zyn leefregel te veranderen. Zoo'n gedekte tafel als hy gehad heeft, krygt hy
nooit meer.
Uw liefhebbende vriend
Douwes Dekker
Waag het asjeblieft niet meer onaangeteekend! 't Is een wonder dat de brief teregt
is. Bedenk dat ik sedert 27 Decr 67 negen of tien brieven kwyt ben, waarvan ik weet.
Myne vyanden zyn kwaadaardig, geloof my. Daarom ook is eene algemeene oproeping
niet goed. Dat is reeds geschied, en overal tegengewerkt. Het benadeelt.

[17 februari 1869
Brief van Multatuli aan Tine]
17 februari 1869
Brief van Multatuli aan Tine. Dubbel velletje postpapier, tot het midden van blz.
3 beschreven. (M.M.)
Het gedeelte tussen haakjes, na Neem, vind ik, heeft in het handschrift geen haakjes
maar is met drie forse halen doorgestreept.
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den Haag 17 februari
Woensdag.
lieve beste tineke, Je begrypt dat ik de dagen en uren tel. Gister moet je nu in Turin
zyn gekomen, Daar blyf je (volgens je brief van 11) twee of drie dagen. Dan naar
Parys.
Heden zend ik geld (aangeteekend) misschien één post na, of gelyk met dezen.
Dat ik dezen onaangeteekend zend, is om je te secureren dat je in 't Hotel een brief
vind, daar men voor den aangeteekenden niet kan teekenen en je dus daarvoor naar
de post zult moeten. Gister schreef ik aan den propriétaire en aan van der Hoeven,
schoon ik niet weet of hy er is.
Telegrafeer me terstond by aankomst - neen, maak eerst dat je den aangeteekenden
brief hebt dan kun je beter overleggen met welken trein je gaat. Neem in Godsnaam
geen langzame trein. Dat is veel vermoeiender dan snel reizen. In den brief die gelyk
met dezen (of één verzending later) vertrekt, is slechts f 100 (gulden.) Zou 't genoeg
zyn?
Zoo neen, neem dan maar plaats tot Brussel Antwerpen of zoo iets. maar telegrafeer
me, en blyf te Parys niet te lang uit je logement. Denk dat er telegrammen van my
komen kunnen. Neem, vind ik, (in allen geval maar plaats tot Antwerpen. Dan zal ik
daar zyn. Hotel Grand Laboureur.)
Neen, lees eerst je brief met de f100. Ik moet namelyk nog bedenken of ik naar
Antwerpen gaan zal. Wees verdacht op telegrammen als ik weet dat je te Parys bent.
Kom alle twee uren terug in Meyerbeer.
Myn adres voor telegram is
Zuid binnencingel 18 i (west hoeft niet)
Misschien heb je myn laatste brieven ingepakt en weet je 't niet uit je hoofd.
Als f100. niet genoeg is (ik weet niet wat je te Turin) hebt uitgegeven, stel daarvoor
je vertrek uit Parys niet uit. Telegrafeer dan tot waartoe je komen kunt. Daar zend
ik dan meer, poste restante. Ik heb niet veel, weetje.Nu dat is omslag. Ik zend je f 150. Maar breng er zoo mogelyk iets van thuis. Dat
is beter dan dat je nu daarom zou opgehouden worden.

[17 februari 1869
Brief van Multatuli aan Houwink]
17 februari 1869
Brief van Multatuli aan J. Houwink. Dubbel en enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (M.M.)
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den gewezen redacteur: Herman des Amorie van der Hoeven.
horologie: geschenk van de vrienden te Sneek; zie 7 december 1868.
den Haag 17 februari 69
Beste Houwink, De letterclip is aangekomen en ik schryf het eerst een woord
daarop aan U. Dat is niet meer dan billyk voor dat prachtige geschenk. Ik had zoo
lang naar zulk een schryfplank verlangd, en wist nooit hoe ik er aan komen zou. Ook
had ik nooit aanspraak gemaakt op zoo'n mooie. Juist dat hy zoo zwaar is maakt hem
practisch. Nu verschuift hy niet, en de schryver heeft z'n linkerhand vry. Maar vertel
me eens hoe het glas donker gemaakt is? Het kan niet alleen de weerschyn van 't
laken zyn daar ook de kanten, schuins dóórgezien, een donkeren tint hebben. En wat
staat die naam er schoon in. Wie dat geteekend heeft, kan les in 't schoonschryven
geven. t Is zeer mooi - en ik hoop ik hoop op dat glas wat goeds voort te brengen!
Maar dat is my zelf eene verrassing, - nooit weet ik vooruit hoe eenig geschryf zal
uitvallen, en als ik smorgens nalees wat ik den vorigen avond schreef, is 't my dikwyls
nieuw.
En de sigaren! Hoe vriendelyk. Ik ben nu verdrietig dat ik uwe brieven zoo treurig
beantwoord heb, maar gy zult het my vergeven, niet waar. Ik had òf niet moeten
schryven, of precies zóó als ik voelde. Ik was teleurgesteld en kon dus niet anders
schryven.
De hoofdzaak is dat ik zat te broeien op voorstellen (uit Friesland uittegaan) om
een eind te maken aan 't onvruchtbaar Haagsch gekibbel. Maar ik zal nu liever over
iets anders schryven.
Ik heb er pleizier in U den laatsten brief van myne vrouw te zenden. Zie er den
toon en de verhouding uit. Ik had haar den 11n getelegrafeerd dat zy komen moest
onverschillig of ik haar 't geld voor de reis zenden kon of niet. Dan moest ze maar
in Turin wachten of later (als ze 't zoo ver brengen kon) te Parys, waar ik wil dat ze
iemand spreekt (den gewezen redacteur van 't Bataviaasch Handelsblad die daar in
't hotel Meyerbeer logeert. Vandaar dat zeggen: ik zal in't hotel Meyerbeer gaan.)
Dat Edu wit zag van correandoli, is omdat men in't Carnaval in Italie met bonbons,
meel en kalk gooit. Dat beduidt een groote pret.
Dat doelen op 2 Maart is omdat ik dien dag (myn verjaardag) te Delft spreken
moet, en haar schreef dat zy er by zou kunnen zyn.
Ik ben vreesselyk benieuwd naar de kinderen. Dat vroegrype van
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Eduard (schoon hy te gelykertyd nog geheel kind is, naar myne vrouw me in andere
brieven schreef) is my een raadsel, en het zal met verstand geleid moeten worden.
Ik gis dat hy noodig zal hebben veel schoolsche gronden intehalen die hy door het
zwervend leven dat wy altyd geleid hebben, verwaarloosd heeft, en als ik merk dat
dit zoo is, zal ik doorzetten hem terug testellen, want wyshedens zonder basis zyn
dwaasheid. Ik vrees hiermede eenige moeielykheden te zullen hebben, want alles
wil hooger op - te regt of te onregt, en als men hem daar 't hoofd vol gepraat heeft
over zyn knapheid, zal 't een tour wezen hem van voren af te doen beginnen. Dit is
zeker, men schynt in het katholieke Italie, zeer liberale begrippen te hebben over
onderwys, daar myn ventje zonder betaling overal waar iets te leeren viel, toegang
had. Hoe dat hier zal gaan, weet ik niet. In zulke dingen wilde ik het ware liberalismus
zoeken. Men heeft in Nederland een manier om de zaken die inderdaad belangryk
zyn, te verduisteren door altyd over byzaken te redeneren. En 't volk neemt er
genoegen mee! Dit is ook het geval wat Indië aangaat. Nog nooit is de zaak die daar
alles beheerscht, in de Kamer by den waren naam genoemd. 't Is me een raadsel hoe
de kiezers daarin maar altyd genoegen nemen. Ik heb 't myne gedaan, en men smoort
myn stem. Zy die voordeel hebben van den tegenwoordigen stand van zaken hebben
groot gelyk (van hun standpunt) net te doen of ik er niet was. Natuurlyk, want als ik
wat te zeggen kreeg zouden er veel Haagsche-Indische grootheden uit de koets vallen.
Maar dat anderen, onbevooroordeelden, zy die geen belang hebben by 't kwade en
zelfs voorgeven het goede te willen, by voortduring dulden dat ik zoo ter zyde wordt
geschoven, is me een raadsel. Ieder die in de Kamers over de Indische toestanden
spreekt en my niet noemt, is een leugenaar. Begrypt men dit niet. Ik heb aangewezen
waar de kwaal zat en my opgeofferd voor dat doel. Niemand durfde my tegenspreken
in 9 jaren tyds en toch eischt het volk geen regt - ik zeg niet in myne zaak, maar in
de publieke zaak. Ik deed in Indie myn pligt, en werd veroordeeld tot 12-13 jaar
zwerven als een vagabond. Zy die hun pligt niet deden werden beloond en waren of
zyn ministers, Lid der 1e Kamer &c. Dit is premie stellen op misdryf, en dáárdoor
zal Java verloren gaan. Alle berigten uit Indie luiden slecht. Zal men dan nooit wys
worden?
Enfin! Het was juist myn plan niet in dezen brief over dat onderwerp te schryven,
maar 't viel me uit de pen. ‘Waar 't hart vol van is &c.
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Ik had juist den laatsten tyd my zoo ingespannen om een eind te maken aan dat
stelselmatig doodzwygen - dat wil zeggen in 't publiek. Tydschriften, couranten,
kamerleden doen als of er nooit een Havelaar geweest was, maar in 't geniep tast
men my aan. Nooit echter om iets te wederleggen van wat ik geschreven heb, maar
altyd om my zwart te maken als mensch. En dat neem ik myn vyanden minder kwalyk
(zy zyn daarby in hun rol) dan anderen die het dulden. Voelt men dan niet dat zoo'n
wezen als Duymaer van Twist in z'n vuistje lacht dat hy zoo goedkoop van my
afkomt? En de Contractanten en vry arbeiders en verdere heeren van 't Haagsche
Willemspark? En de residenten die 't land nogal wat kosten aan pensioen dat ze niet
verdienden? Och, wat ware 't een schoone taak aan dat alles een einde te maken. En
waarlyk, het zou kunnen. Zoodra ik U spreek (dat toch hoop ik, spoedig geschieden zal) wil ik U graag
mededeelen waarom ik thans de komst van myn gezin moest doorzetten, voor ik nog
wist of ik 't volhouden kan. Als ik 't nu niet gedaan had, was de mogelykheid ooit
weer te wonen voor goed voorby geweest. Wanneer denkt ge te komen? Ik hoop nu,
dat gy nog 4 of 6 dagen uitblyft, en dan hoe spoediger hoe liever. Het spreekt van
zelf dat gy over 't heele huis disponeert, al kwaamt ge met u allen.
Dat huis heeft (als alles in de wereld) vóór en tegen. Het is zeer vochtig, slecht
gebouwd, de ramen sluiten niet, en 't ligt niet in 't centrum van de stad (dat blykt al
uit het woord Cingel.) Maar de inrigting der kamers is goed, en wy zullen om de
vochtigheid, niet beneden wonen. Op de verdieping is plaats genoeg, en de kinderen
krygen ieder een kamertje op zolder. Myn schryfkamer is zeer goed. Ik verlang nooit
beter, al word ik millionair. De huiskamer is vriendelyk en (voor myn doen) goed
gemeubleerd, schoon de meubels my niet toebehooren, maar dat is me 't zelfde. En
er is ruimte om U allen te ontvangen, want er kunnen voor de kinderen bedjes worden
opgeslagen op den zolder die zindelyk en droog is, en voor U en uwe vrouw is een
goede kamer. Het uitzigt is aan de voorzy, lief. Nu gy zult komen kyken, eerst denk
ik alleen, en dan van den zomer met u allen. Er is plaats voor uw kindermeisje ook,
en myne vrouw heeft verstand van iets te schikken, zoodat er veel makke schapen
in een hok kunnen. Zeg tegen dien tyd aan Geert dat Eduard en Nonni goede kinderen
zyn, daarvoor sta ik in. Ik ben zeker dat ze hem en Martinus,
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ja Dik ook, zullen kunnen amuseren. Er zyn schoone wandelingen, Duinen, vaarten,
Scheveningen &c. Ik stel me veel voor van dat bezoek, hoe talryker hoe liever. Vooral
verlang ik naar Uw vrouw die met haar vriendelyk gezigt en eenvoudige opregtheid
een treurig mensch vrolyk maken zou. Zy gaf my zulke liefelyke gedachten. Ik let
daarop altyd en beoordeel de menschen naar de vrucht die ze in my zaaien, even als
men den grond beoordeelt naar de planten die er op groeien. Die hebbelykheid om
zuur of zoet voorttebrengen naarmate ik - als 't ware door indrukken bevrucht ben,
noem ik myne fancy, fantaisie, in de minnebrieven. Dat hebben velen niet begrepen,
maar na myn dood - want dan zullen er schryvers opstaan om uitteleggen wat ik
meende - zal men het begrypen. En ook daarom heb ik niet, wat men gewoonlyk
talent noemt. Ik kan niets maken, verzinnen. Ik ben maar een spiegel die, met eenige
verandering van vorm, weergeeft wat er in opgevangen wordt. Voor myn materieel
welzyn is dat ongelukkig genoeg want het is me onmogelyk zóó of zóó te schryven
als ik anders gestemd ben. Zoodra ik het, door nood gedrongen, beproef, lever ik
ellendig werk. Ik probeer het dan ook niet meer. Wie my tot schryven of spreken wil
dwingen waar ik zwygen wil, is myn vyand, - al weet hyzelf dat niet, want anderen
vinden 't zeer natuurlyk dat men zegt: Kom, ik zal eens dit of dat vertellen.Het horologie gaat perfect, en een horologiemaker dien ik 't zien liet, zeide dat het
een byzonder goed merk was. Dit is de eerste maal van myn leven dat ik een uurwerk
hoor pryzen door een horologiemaker die 't niet leverde. Ze zyn zoo jaloers als
‘letterkundigen’ of ‘verzenmakers’
Zoodra gy hier zyt, zal ik U iets van een ander horologie vertellen. Ja, aan
vertellingen zal 't niet ontbreken, want myn leven is zeer vol. Wees met de uwen
hartelyk gegroet, ook Bokma & Fennema en Troost en Van Ringh. (Hoe staat het
met de gezondheid van dezen laatsten, en is zyn broêr al naar Utrecht geweest?) Dag
beste Houwink, dag lieve Nicht. Is Jufvrouw Hylkje nog by u? Ik weet niet of ik den
naam goed spel. Wees allen hartelyk gegroet van uwen vriend
DouwesDekker
Ik verlang er naar U te spreken. Ik sta er op u goed te doen begrypen waarom ik
uwlieder hulp inriep.
Gy zult me gelyk geven. Maar 't is te omslagtig om te schryven.
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[17 februari 1869
Van den Rijn (XIII)]
17 februari 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
41. (M.M.)
het fransche tusschenbestuur: nl. ten tijde van Napoleon.

Van den Rijn, 15 Februarij.
De Rijnsche bladen ergeren zich aan den toon van vele zuidduitsche couranten. Een
derzelve zegt daaromtrent, dat de woede tegen Pruissen alle grenzen te buiten gaat,
en haalt als voorbeeld, uit de clericale Volksbote, die te Munchen verschijnt, het
volgende aan: ‘Het grondbeginsel van alle pruissische staatsmanswijsheid, dat geweld
boven regt gaat, heeft zich in zijne schaamtelooze naaktheid, ontdaan van alle eeren regtsgevoel, cynisch, ligtvaardig en brutaal tevens, geopenbaard in de laatste
zittingen van de Volksvertegenwoordiging, waarin de debatten gevoerd zijn over de
vraag, of men aan de door Pruissen uit hun land verdreven ongelukkige Vorsten, den
Koning van Hannover en den Keurvorst van Hessen, het bij verdrag toegezegde
particulier vermogen zou laten behouden, of hun dit ontnemen zou. Europa zou in
toorn ontvlamd zijn en naar het zwaard gegrepen hebben, indien het niet sedert de
tijden van den landverderver Frederik den Tweede gewoon was geworden aan de
namelooze onbeschaamdheid en de zedelijke verworpenheid, die het politieke
rigtsnoer kenmerken van hen, welke in Pruissen aan het hoofd der zaken staan.’ Het
aangehaalde artikel in de Volksbote gaat op de heftigste wijze voort, en eindigt met
het inroepen der goddelijke wraak (‘Moge weldra de bliksem het hoofd der schuldigen
treffen’, enz.). De Kölnische-Zeitung maakt daarbij zeer kalm de opmerking, dat de
haat tegen Pruissen alom bestaat, waar het ultramontanismus heerscht, doch zelden
zich zoo rondweg openbaart. Andere bladen echter beweren, dat ook anderen dan
de ultramontanen in Zuid-Duitschland zeer vijandig omtrent Pruissen gezind zijn.
- In sommige fransche bladen is met eenigen ophef gewaagd van zeker feest, 'twelk
te Saarlouis, de geboorteplaats van Ney, ter gedachtenis van dien maarschalk gevierd
is. De Kölnische-Zeitung behelst een correspondentie-artikel, waarin het gewigt dier
(fransch-gezinde) demonstratie wordt ontkend. Volgens dat blad, hadden slechts
eenige ‘oude heeren, die geboren waren onder het fransche tusschenbestuur’, daaraan
deelgenomen, en ⅞ der bevolking van
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Saarlouis zou volgaarne tegen alle sympathie met het voormalige of tegenwoordige
Keizerrijk protesteren.

[18 februari 1869
Brief van Multatuli aan Van Duyse]
*18 februari 1869
Brief van Multatuli aan H. van Duyse (Nederlandsch Museum, XXXVII (1893),
blz. 269-303 (foutief genummerd 203).
Bij deze brief deelt Pée mee dat er i.p.v. De taak eerst De opgave heeft gestaan,
en i.p.v. betoogen eerst bewijzen; voorts dat het fransche post scriptum is geschreven
binnen in de enveloppe.
Zestien dagen: de brief van Herman van Duyse, ter begeleiding van de vertaling
omstreeks 1 februari geschreven, is niet teruggevonden.
heidenen en Mohamedanen: een soortgelijke opmerking vindt men in de brief van
24 februari - 6 mei 1851; zie V.W. IX, blz. 145-147.
pag. 388 myner Ideen II bundel: Idee 530; zie V.W. III, blz. 358.
adderengebroed: Math. XXIII:33 en 27.
Wouters droom: Idee 519; zie V.W. III, blz. 307.
de quâ non disputandum: waarover niet valt te twisten (lat.)
Rolin Jacquemins: de voorzitter van het Van Crombrugghes Genootschap te Gent,
Gustave Rolin-Jaequemyns; zie V.W. XII, blz. 367-405.
Den Haag, 18 februari 69.
Zeer geachte Heer van Duyse!
Ik mag immers in 't Hollandsch (zegge Nederduitsch) schryven, niet waar? Ik
schryf en spreek redelyk fransch, maar 't blyft altyd eene soort van middellyke
vertaling myner indrukken, en soms verwar ik me in een zee van que's en qui's.
En, dat ik U gemeenzaan met geachte Heer aanspreek, is uit kracht der vrymetselary
die in de Republiek der letteren - behoort te bestaan.
Zestien dagen liet ik Uwen zoo aangenamen en vereerenden brief onbeantwoord.
Vergeef my dit, en tevens dat ik de oorzaken dier schynbare onbeleefdheid voorbyga.
Loisir heb ik zelden. Ik heb indedaad veel te dragen, en myn pretentieus schynende
pseudoniem is geen sinecure!
Dank voor Uwen brief en ook voor Uwe sympathie met myn nietweter! Maar sedert ik dat ding schreef, ben ik veranderd, ik beweer: vooruitgegaan. Toen klaagde
ik. Nu niet meer. Toen scheen myn gemoed sentimenteel naar een god te hengelen,
ik was bedroefd dat
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ik hem niet vond. Thans heb ik er vrede mêe, en indien hy zich op eenmaal vertoonde,
zou hy zyn plaats bezet vinden en onvriendelyk door my ontvangen worden als een
terugkeerende schyndoode erfoom.
De gemoedelykheid in dat gebed v.d.O. hindert my thans, en 't komt my voor dat
Madlle Logique en Made Waarheid my die ontrouw euvel duiden. Ik heb beloofd my
te beteren.
Er is eene kinderachtigheid in, naar iets te zoeken wat uit den aard der zaak niet
bestaan kan. De zoogenaamde wiskunstenaar die naar de kwadratuur des cirkels
zoekt, de zoogenaamde mechanicus die 't perpetuum mobile mogelyk acht, - zie, zy
toonen gebrek aan wiskunstigen zin.
Er bestaat een kunstje om een ruitsgewyze in 64 vakken verdeeld stukje carton
zoodanig te snyden en aan elkander te leggen dat er 65 ruiten uitkomen. (8 × 8 wordt
schynbaar 5 × 13). Nu als amusement laat ik zoo iets gelden, maar wat moet men
denken van den mathematischen zin dergenen die zich daardoor laten leiden tot het
probleem: òf 64 toch wel (of ònwel) beschouwd, gelyk aan 65 wezen zou?
Ongerymdheid is het!
De taak van den denker is niet òver de mogelykheid van het ònmogelyke te
redeneeren, en vooral niet (gelyk ik in myn Gebed v.d. O. doe) lieve woordjes te
geven aan 't onware, alsof-i verlegen was om gemeenschap met leugen - neen, wy
moeten de absurditeit flink in 't aangezicht spuwen. Onwaarheid behoort ons een
walg te zyn, en dat is 't my ook, - Goddank!
Ik zeg daar met voordacht Goddank om iets aantevoeren tegen eene stelling der
Geloovers: dat er geen atheïsten zyn. Dat is hun, al te gemakkelyk uitwegje om ze
niet te antwoorden op hunne bedenkingen. ‘Ziet ge wel, gy zelf gelooft aan God, ge
dankt hem.’ Steviger zyn gewoonlyk hunne redeneringen niet, maar velen zyn met
zulke bewysvoeringen te vreden. Gelooven zy aan Wodan, aan Saturnus, omdat ze
dagen naar die heeren noemen, of omgekeerd noemen zy die dagen zoo, omdat er
eenmaal vroeger aan zulke wezens geloofden! Is men verantwoordelyk voor elke
etymologische finesse die uit een gebruikelyk woord, dat echter van zin veranderde,
kan worden gedistilleerd? Maar dan moeten alle wetboeken herzien worden. ‘Villain’,
dief, slecht enz. zyn dan geen scheldwoorden meer, en den
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koning mag men aanspreken met ‘kerel’ dat een flink, krachtig man beduidt.
Ook de ontwykende bedenking dat zoovelen op 't sterfbed den God aannemen
dien zy vroeger loochenden, is kinderachtig. In de eerste plaats blyft het altyd de
vraag of 't wáár is. Maar al ware 't zoo, wat moet men zeggen van de waarheidsliefde
dergenen die van de meening des gezonden mans, appelleren op 't oordeel van den
stervenden? Dat is een hooger beroep à rebours. 't Ware eerlyker te zeggen by een
sterfbed: ‘Och, nu de arme sukkel door smart (en giftige medicyn!) z'n verstand kwyt
is, begint hy weer aan spoken te gelooven, juist als in den tyd zyner kindsheid, toen-i
nog geen verstand had.’ Dat misbruik maken van den toestand eens kranken heeft
ten allen tyde een grooten rol gespeeld in de geloovery.
‘Zoo sterft de Christen! luidt het liedje. Welnu ik heb veel heidenen en
Mohamedanen zien sterven en moet betuigen, dat de Christenen daaraan les kunnen
nemen. De eenvoudige kalmte waarmêe die ongeloovigen of verkeerd-geloovigen
(ik weet niet regt) hun laatste minuten te gemoet gaan is indedaad roerend. Toch is
daarin geen geestkracht, geen positieve moed. O neen. 't Is eenvoudig afwezen van
spokerige indrukken. Maar is dit niet reeds veel in tegenstelling met de spokery onzer
maatschappy?
Is niet gebrek aan 't kwade, iets goeds; gebrek aan bederf, zuiverheid; gebrek aan
leugen, het ware?
Onze taak is alzoo aantewyzen dat het gods-mobilé niet bestaan kan. Volgens de
gewone regelen der logica der rhetorica en al die schoolzaken (alle nederkomende
op gezond verstand) zouden zy die 't eerst iets stellen, het eerst moeten betoogen, of
liever hun alleen incumbeert het betoog. De andere party zoude strikt genomen slechts
behoeven toe te luisteren tot zij overtuigd was.
Maar iemand die zeker van zyne zaak is doet niet ongaarne afstand van zekere
‘beneficien des regts’, vooral ter bekorting van het pleidooi. De geloovers, niet vast
in hun schoenen staande (immers zy bidden òm geloof; zy vragen: versterkt te worden
in 't geloof; zy vergaderen om zich onderling aantesporen tot geloof enz.), de
geloovers houden er van, het pleitgeding te rekken, te verwarren en te begraven onder
- enz. Welnu, ten einde kort en goed regt te doen, moeten wy van onzen kant de
vesting verlaten en in 't open veld onze tenten (stellige ontkentenis) opzetten: er is
geen God.
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Den moed om, onverpligt, een eigen thesis te stellen kunnen onze tegenstanders
nimmer euvelmoed noemen, dewijl zy zelf erkennen hun thesis slechts schoorvoetende
te durven volhouden. Dat blykt o.a. uit hun lamlendig: maar wy begrypen hem niet!
Dat niet-begrypen is eene erkentenis van de wrakheid hunner stelling. Het begrypen
eener zaak (of van een wezen) sluit in zich: de kennis van de eigenschappen dier
zaak (of van dat wezen). De som dier eigenschappen is de zaak (of 't wezen) zelf.
Wie nu 't bestaan eener zaak vaststelt, en te gelyker tyd erkent de eigenschappen
daarvan niet te begrypen, ontkent in de deelen wat hy sommair bevestigt.
Ik laat nu daar of deze myne redenering duidelyk is, maar wel neem ik aan ze
duidelyk te maken, en hoop dit eenmaal te doen. Zie overigens voorloopig de
eenvoudige syllogisme op pag. 388 myner Ideen II bundel. Waarom antwoorden de
geloovers niet?
En nog iets ten bewyze dat zy niet gelooven. Zaagt ge ooit - neen, dat deugt niet want
er zyn uitzonderingen, - maar ik vraag of niet byna algemeen, zy die van God en
eeuwigheid beweren iets te weten, nog al vasthouden aan zeer ongoddelyke en
onëeuwige dingen? Dat zou anders zyn indien zy overtuigd waren!
- Ik ben erfgenaam van millioenen. Morgen treed ik in 't bezit van schatten.
- Ik wensch U geluk, en verzoek U om een paar cents te leen. Ik heb honger en
wenschte...
- Merci! Ieder 't zyne. Goede vrinden maar... elkaer uit den zak blyven. 't Hemd
is nader dan de rok. Ik heb een principe myn centen zelf te behouden. Bovendien ik
heb vrouw en kinderen, &c. &c. &c.
Eilieve, waarom is die aanstaande millionair zoo gehecht aan zoo'n nietigheid? Zou
hy wel zoo heel zeker zyn dat hy erven zal?
Verbeeld U, een eeuwigheid van geluk vóór zich te hebben, en dan nog gehecht
aan zulke beuzelingen als dit leven aanbiedt! 't Zou my niet de moeite waard zyn,
my die geen erfenis te wachten heb! Zoolang er slotemakers en notarissen zyn, geloof
ik niet aan 't geloof der maatschappy. Men dringt het zich zelf en anderen op.
Bovendien 't is in de zeden, 't is fatsoenlyk, c'est bien porté!
Dat ‘onfatsoenlyke’ is de klip waarop de meeste novateurs gestrand zyn. De meeste
hoofden der fransche revolutie waren het. Socrates
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was het. Jesus was het! Wy weten slechts van z'n kruisdood... Wees verzekerd dat
hy lang vóór Golgotha gekruist werd. Golgotha was zyn lyden niet, dat was 't eind
van z'n leed! Ik zal me (indien ik werken kan, want veelal word ik gestoord - en dat
storen is myn Golgotha!) nu, als 't kan, zal ik my door Fancy eens laten vóórzeggen
wat Christus geleden heeft, voor de domme mêeloopers 't de moeite waard vonden
het op te schryven. Ik ben zeker dat hy expres en met ostentatie werd voorbygegaan
by 't rondzenden van billets de faire part der familie Kajaphas. Hy alleen onder al de
berg- en woestynredenaars was geen ridder van den Joodschen leeuw. Zyn artikels
in de courant werden niet beantwoord, by letterkundige congressen ignoreerde men
hem, en de sage dat-i - als Nazarëer of Essëer - lang haar droeg
- tenzy dit een wulps-histérische speculatie van monniken-schilders is geweest
om hem in 't oog der vrouwen tot eenen mooien jongen te maken ...Nu, ik gis dat geen fatsoenlyk haarsnyder in Jerusalem hem bedienen wou.
Ik moet dan ook bekennen dat zyn heerlyk: adderengebroedsel en gewitte graven
heel onfatsoenlyk in de ooren klonk, foei!
Nu begint myn brief op een verhandeling te gelyken, en ik heb nog niets van Uwe
vertaling gezegd. Het was geloof ik, eene moeielyke taak, die gy beter hebt uitgevoerd
dan ik, om 't eigenaardige van ons Nederduitsch - mogelyk achtte. Er is iets staccato
in onze taal, die ik nergens, zelfs in 't Engelsch niet, weervind. Daarby helpt de
ernstige jambenmaat en het rymlooze. (Rym wordt me hoe langer hoe onaangenamer.
Ik gis dat men 't over eeuwen zal aanvoeren als een bewys voor onzen wansmaak
dien we erfden van de monniken.)
Dat ik op sommige regels van Uwe vertaling, wat den zin aangaat, aanmerking
zoude hebben, spreekt van zelf, en waarschynlyk zyt gy niet tevreden over elke
uitdrukking, (gelyk ik nu ontevreden ben over het geheele stuk van myzelf) maar het
geheel vind ik zeer goed. Maar is nommé (reg. 16) niet een drukfout voor nommez
(imperatief)?
Ik las daar uw geheel stuk nog eens over. Misschien ligt het aan my, maar het
verzenfransch is me te pompeus. Ik kan ook Racine en Corneille niet slikken, ja
Lamartine niet! En verzen over 't geheel staan
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my tegen. Als ik er my aan bezondig - buiten spelery als Wouters droom byv. - kan
ik niets dan jamben gebruiken. Andere maat (en vooral rym!) staat me tegen. Maar
wellicht is dat smaakzaak: de quâ non disputandum.
Myn tweede blaadje is vol, en ik heb nog slechts even plaats om U vriendschappelyk
te groeten. Sedert lang moest ik te Gent wezen. Ik heb schuld aan Crombrugghe's
Genootschap, maar telkens werd ik verhinderd. Den 24 lees ik te Antwerpen. Kan
men my een of twee dagen daarna in Gent gebruiken? Wees nogmaals gegroet
g.d.u. Douwes Dekker.
Voyez-vous Mr Rolin Jacquemins? Saluez le de ma part et dites S.V.P. que c'est bien
malgré moi que j'ai tardé si longtemps de venir à Gand.

[18 februari 1869
Brief van Multatuli aan De Geyter]
*18 februari 1869
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand, door De
Geyter gewaarmerkt. (M.M.)
den Haag 18 febr. 1869
Waarde de Geyter,
Ook van den Heer Rugelé kreeg ik eenen brief die my den 24n voorstelde. Ik heb
aangenomen, en zal dus dien dag daar zyn.
Gent? Ik wil (en wilde reeds lang) daar zeer gaarne optreden.
Sedert - ik weet niet hoe lang al - ben ik daar aan Crombrugghe's Genootschap
eene lezing schuldig, en telkens was ik verhinderd aan die verpligting te voldoen.
Kunt ge my in het Studenten-gezelschap eene lezing bezorgen, gaarne. Dan zal
ik die zelfde gelegenheid aangrypen om myn achterstand by Crombrugghe intehalen.
In dat geval zoude ik by de Studenten over Vrye Studie spreken, en aan
Crombrugghe 't zelfde geven wat gy te Antwerpen krygt, namelyk: dramatische
schetsen.
Over die schetsen heb ik U en Lenaertz - of liever aan ieder die belang stelt in
zulke dingen, eenige opmerkingen medetedeelen. Misschien kunnen die ook van nut
zyn of tot gemak strekken van dezen of genen die 't verslag voor de Couranten maakt.
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Dit is om vele reden goed. Primo - hebt ge wel eens in 't donker wyn voor bier (of
omgekeerd) aan den mond gebragt? Als iets anders is dan men verwacht, smaakt het
niet. Men wil niet verrast zyn. De oorzaak ligt in traagheid (dit woord neem ik in
natuurkundigen zin en niet zedelyk). Men heeft een zekere inspanning noodig om
uit het verwachtte overtestappen in 't verkregene. Dit is zelfs by vreugd - onverwacht
genoten - het geval. In 't physische staat het gelyk met een al te snel omdraaien van
den nek - dat duizelig maakt en pynlyk is.
Nu moet ge weten dat ik myne dramatische schetsen voor goed houde (Schoon ik
't niemand kwalyk neemt als hy daarover anders denkt. ‘Dat zult ge zien en
ondervinden’ zoo als 't hollandsch straatliedje zegt.
Maar... 't is me verdrietig, als men myn werk afkeurt: alleen omdat men niet
voorbereid was het te begrypen.
Sans comparaison ik ben zeker dat de Hamlet zeer leelyk zou gevonden worden
door een Publiek dat niet gewoon was aan Shakespeare. Ik ga nu een berigtje schryven
dat ik U straks (een post later, denk ik) verzenden zal. Doet er mede wat gy nuttig
oordeelt, en groet uwe vrouw en bedank Lenaerts die om mynentwil zyn avond heeft
verschoven.
Adieu tot straks.
Uw vriend
Douwes Dekker
Myne vrouw en kinders komen eerstdaags! Ik zeide U reeds dat ik een huis had.
Het is ter uwer beschikking. Ik wacht U als 't mooi weer blyft, spoedig hier. En
Lenaerts ook en ieder dien gy meebrengt. Het zal my een ware vreugde zyn U hier
te ontvangen. Uwe vrouw heeft my beloofd dat gylieden komen zoudt, en belofte
maakt schuld.

[18 februari 1869
Van den Rijn (XIV)]
18 februari 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
42. (M.M.)
Gezien de eendere dagtekening van 15 Februarij behoort het onderstaande tot
dezelfde inzending als de bijdrage in het nr. van 17 februari.
In een ander deel van de oplaag blijkt de inzending niet te zijn gesplitst en wordt
het onderstaande gevolgd door de tekst van 17 februari.
zekeren molenaar en zekeren Koning: toespeling op De Molenaar van Sans-Souci,
de vertaling naar een gedicht van François Andrieux
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(1759-1833), door Multatuli gemaakt in februari 1838 en bekend door een afschrift
uit 1882; zie Brieven I, blz. 39-44; Brieven WB I, blz. 22-25.
contentieus: behorende tot de rechtspraak over geschillen.

Van den Rijn, 15 Februarij.
Uit Berlijn wordt aan de Kölnische-Zeitung geschreven: ‘Men verdiept zich in
gissingen, of de beëindiging der geschillen tusschen de pruissische schatkist en de
gemeente Frankfort eenvoudig langs den wetgevenden weg zal plaats vinden, dan
wel, of men daartoe bij wijze van minnelijke overeenkomst zal trachten te geraken.
Bij besluit van Z.M. den Koning is aan het gemeentebestuur van Frankfort te kennen
gegeven, dat de weg van recès, ook na inroepen der beslissing van de Wetgevende
Magt, openblijft, en de Provincial-Correspondenz doelt zijdelings op het aanknoopen
van vertrouwelijke onderhandelingen, waaruit eene overeenkomst zou kunnen geboren
worden; doch men betwijfelt het op vele gronden, vooral met het oog op de bij
ingezetenen en gemeenteraad van Frankfort bestaande stemming, of men in die stad
tot eene gepaste schikking zou te bewegen zijn. Aldaar heerscht eene soort van
pessimismus, zekere wrevel, die uit verkeerden trots zich liever zou te vrede stellen
met zeer ongunstige voorwaarden, dan met grooter voordeel, 't welk echter de prijs
wezen zou van meer inschikkelijkheid. Het ligt voor de hand, dat Frankfort zelve de
nadeelen van deze stemming zal te dragen hebben. De voorgespiegelde weg van
recès is niet alleen eervoller, maar biedt tevens uitzigt aan op een beteren materiëlen
uitslag, dan het hardnekkig vasthouden aan hetgeen men voor strikt regt houdt. Men
zegt, dat de poging tot “vertrouwelijke toenadering,” waarop gedoeld wordt, van den
heer Möller, den opperpresident, zou uitgaan.’ - De Mainzer Beobachter laakt de
wijze, waarop deze zaak door de Berlijnsche regeringsmannen wordt behandeld.
‘Die mededeeling in den Provincial-Correspondenz (aldus laat zich o.a. genoemd
blad uit), ofschoon overvloeijende van betuigingen eener alles vergoelijkende
vergevensgezindheid, komt ons voor als eene bedreiging, en voorspelt, juist tegen
de bedoeling, dat de ingelijfde vrije Rijksstad op weinig toegevendheid, - wij wagen
het niet te zeggen, op weinig regtvaardigheidsgevoel, - te rekenen heeft. Is het niet
inderdaad zonderling (weder kiezen wij het zachtste woord), dat in eene civile kwestie
eene der partijen, die toevalligerwijze beschikt over 600,000,
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ja des noods over een millioen gewapende deurwaarders, zoo ernstig aandringt op
een vriendschappelijk vergelijk... op gevaar van erger? Hoe groot ook het verschil
zij in magt tusschen den geheelen Staat en ééne stad, meenen wij echter, dat dit nog
wordt overtroffen door het onderscheid in standpunt tusschen zekeren molenaar en
zekeren Koning. Toen waren er regtbanken te Berlijn; thans dreigt men met eene
Wetgevende Vergadering, een collegie, welks competentie, naar wij in alle
bescheidenheid meenen, door de stad Frankfort op drie gronden kan worden gewraakt.
Ten eerste achten wij eene Wetgevende Vergadering onbevoegd tot het uitwijzen
van civiel-regtelijke geschillen. Vervolgens is die Vergadering, den Staat Pruissen
vertegenwoordigende, partij in de zaak van Pruissen versus Frankfort; terwijl eindelijk
uit de processen-verbaal der zittingen sedert bijna twee jaren kan bewezen worden,
dat verreweg het grootste getal der leden bezield is met afkeer en haat jegens eene
der partijen, welker regten men nu aan het oordeel van diezelfde Vergadering zou
willen onderwerpen. Het is eene waarheid, dat Frankfort, in eenig geschil met derden
arbiters te benoemen hebbende, zich wel er voor wachten zou, de pruissische
Volksvertegenwoordiging daartoe te kiezen. En die Vertegenwoordiging zou nu
uitspraak mogen doen in hare eigene zaak? Het is waar, men spiegelt den uitweg van
recès voor, eene soort van appèl, een hooger beroep; doch wij vragen: voor welk
forum, - waar te beteekenen, - hoe doortezetten? Zullen de regtbanken de fouten
verbeteren, die, uit vaderlandlievenden haat tegen Frankfort, door het pruissische
Parlement konden begaan worden? Maar, dan was het beter en, op regtskundige
gronden, juister geweest, met die regtbanken te beginnen. Wij beweren geenszins,
daarmede de regtskundige oplossing te hebben gegeven van de vraag, op welke wijze
Frankfort hare regten heeft te verdedigen, daar de zaak, naar ons inzien, van
staatsregtelijken aard is. Ons doel was slechts aantetoonen, dat de pruissische Kamer
niet bevoegd is, zich te mengen in eene kwestie, die men als eene zaak van burgerlijke
regtsvordering wil doen voorkomen. De begripsverwarring in dezen heeft welligt
haren oorsprong in een nieuw woord, 't welk sedert eenigen tijd eene oude zaak
schijnt te beteekenen. Vroeger noemde men het innemen, het cijnsbaar maken, het
veroveren van een land bij den waren naam, en paste daarbij de wetten of de gewoonte
toe, die het oorlogsgebruik aangeeft. Thans, nu men
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slechts annexeert, verlangt men de voordeelen te genieten der oude wijze van
handelen, zonder, als onze naïve voorouders, brutale zaken bij den waren brutalen
naam te noemen. Indien Pruissen den moed niet heeft, zich rondweg te beroepen op
oorlogsregt, mag het geschil over de eigendommen der stad niet dan op internationale
wijze worden vereffend. De goederen en gelden, die betwist worden, zijn het
eigendom van de voormalige Vrije Stad Frankfort, eene souvereiniteit, eeuwen ouder
dan het Koningrijk Pruissen, en daarover mag niet beschikt worden op eene wijze,
welke tegen alle begrippen van volkenregt aandruischt. De wenk in de
Provincial-Correspondenz (een blad, 't welk wel in de gelegenheid is, zijne berigten
uit goede bronnen te putten) toont ten duidelijkste aan, dat men te Berlijn met de
zaak verlegen is, en het aanwijzen van allerlei “wegen, die partij zou kunnen volgen,”
brengt ons op de gedachte, dat men gaarne den ruiterlijken weg, die geene aanwijzing
behoeft, zou gesloten houden. Ten slotte voegen wij daarbij, dat ook zij, die de
kwestie met Frankfort niet voor eene internationale houden, toch nooit de bevoegdheid
der pruissische Kamers kunnen verdedigen, dewijl, ook zonder het beginsel van
Frankforts gewezen souvereiniteit, de zaak in elk geval contentieux wezen zou,
waarover de beslissing niet toekomt aan de Wetgevende Magt.’

[21 februari 1869
Brief van Multatuli aan De Geyter]
*21 februari 1869
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand, door De
Geyter gewaarmerkt. (M.M.)
Den Haag 21 februari 69
Waarde de Geyter, het toegezegd stuk over myne dramatische fragmenten is in de
pen gebleven door allerlei stoornis, vooral door het onbestemde in de reis myner
vrouw die onderweg is. Ik verdrink in de telegrammen: Dit wou ik U even
mededeelen. Ge weet dat telegraafzaken altyd iets agiterends hebben, en kunt hetzelfde
vooronderstellen van 't weerzien myner vrouw en kinderen die ik in drie jaar niet
zag.
De uit een en ander voortspruitende bereddering verlost U van de gedreigde
beschouwingen over myne dramatische fragmenten, en ik zal er dan maar mondelings
by zeggen wat ik noodig acht. Ik moet bekennen dat ik er veel voor gaf de lezing een
dag of acht te kunnen
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uitstellen, maar ik durf den Cercle niet indisposeren. Ge begrypt dat ik graag de eerste
dagen van 't wederzien geheel aan myn gezin zoude toewyden.
Hartelyk gegroet.
t.a.v.
D.D.
In haast.

[22 februari 1869
Tine, Edu en Nonni in Den Haag]
22 februari 1869
Tine, Edu en Nonni arriveren in Den Haag.

[23 februari 1869
Brief van Multatuli aan De Geyter]
*23 februari 1869
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand, door De
Geyter gewaarmerkt. (M.M.)
Den Haag, 23 februari 69
beste de Geyter!
Hartelyk dank! Ik kan U niet zeggen hoe ge my verplicht hebt. Myne vrouw en
kinderen zyn gekomen en ik geniet veel van hun byzyn. Ge hebt me een ware weldaad
gewezen en ik hoop meer dan ooit U van den zomer hier te zien. Ik heb 't zoo druk
dat ik geen tyd heb om veel te schryven.
Mille fois merci
Nonnie.
Nonni bedankt U dat ik morgen te huis mag blyven.
Groet uwe vrouw
t.a.v.
DouwesDekker
Ons huis is zoo aangenaam, en ons is 't, na ons zwerven, een paleis! Ge zult het
zien, hoop ik.

[24 februari 1869
Brief van Multatuli aan Houwink]
24 februari 1869
Brief van Multatuli aan J. Houwink. Enkel velletje postpapier, waarvan éen blz.
beschreven. (M.M.)
Den Haag, 24 februari 69
Beste Houwink, Eergister avend zyn zy gearriveerd, en ik maak my verwytingen
dat ik 't U nog niet geschreven heb, maar ik heb gister en heden ('t is nu avend) niets
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maar ze is zeer afgevallen en uitgeput. Ze heeft moeielyke dagen gehad.
Nonni is een lief kind. Dat zult ge zien. Myn Eduard is, hoe wel slechts 15 jaren,
zwaarder en sterker dan ik. Hy is zeer ontwikkeld en kan voor 18 doorgaan, ja voor
20! 't Is curieus.
Lang schryf ik U niet, want ze roepen my. Wees hartelyk gegroet, alles van Uw
liefhebbende vriend
Douwes Dekker

[24 februari 1869
Van den Rijn (XV)]
24 februari 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
47. (M.M.)
In een deel van de oplaag blijkt het onderstaande te zijn afgebroken na de tweede
alinea; de rest is dan opgenomen in het nr. van 25 februari 1869. de litigieuse zaak:
een zaak waarover een rechtsgeding wordt gevoerd.

Van den Rijn, 21 Februarij.
Dezer dagen heeft te Frankfort eene bijeenkomst van burgers plaats gehad, waarin
de onderhandelingen met Berlijn over het afscheiden van staats- en stads-eigendom
behandeld werden. De heer Sonnemann, redacteur der Frankforter-Zeitung, bekleedde
het voorzitterschap. De hoofdinhoud van het verhandelde kwam hierop neder, dat
(naar het oordeel dier vergadering) de naar Berlijn afgevaardigde commissie geene
bevoegdheid had om iets te veranderen aan den regtstoestand van de litigieuse zaak.
Ten gevolge van het gezegde van den koopman Schürmann: ‘Men meent het te
Berlijn goed met ons’, ging een algemeene kreet van afkeuring op. Bovendien verloren
de debatten zich hoofdzakelijk in personaliteiten. Ten slotte werd geprotesteerd tegen
alle verkorting der regten van de stad, onverschillig of deze een gevolg was van
beschikkingen te Berlijn, of van het tegenwoordige stadsbestuur zelf. De
Kölnische-Zeitung commenteert het verslag dezer vergadering met de woorden: veel
geschreeuw en weinig wol.
Thans verneemt men, dat de van Berlijn teruggekeerde Frankforter commissie
verslag van haar wedervaren heeft gedaan in eene vergadering van de stedelijke
afgevaardigden, die van des namiddags vijf tot des avonds half elf ure geduurd heeft.
Het uit Berlijn medegebragte aanbod van 2,300,00 fl. droeg de goedkeuring der
vergadering
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geenszins weg. De debatten waren hevig en leidden tot geen ander resultaat, dan dat
men nogmaals eene commissie naar Berlijn zou afvaardigen, en dit in weerwil van
de stellige verzekering der thans teruggekeerde leden, dat eene nieuwe poging (men
vordert 3 millioen fl.) niet baten zou, en dat het zelfs twijfelachtig was, of eene
commissie, met het doen van nieuwe voorstellen belast, ten gehoore zou worden
toegelaten. Het verdient opmerking, meent men, dat verreweg het grootste gedeelte
der Frankforter burgerij de standvastigheid van het stadsbestuur op geringen prijs
stelt, en veel hoogere eischen tracht voltehouden dan die, tot welke de stads-regering,
door den nood gedrongen, thans reeds is afgedaald.
- Uit Dresden wordt geklaagd over eene der jongste beschikkingen van het
Noordduitsch-Verbond, volgens welke al de militairen vrijgesteld worden van het
betalen van directe stedelijke belastingen. Dewijl deze stad slechts weinig indirecte
belastingen heeft, en, behalve door een groot garnizoen, door vele gepensioneerde
officieren bewoond wordt, schijnt de bedoelde bepaling daar meer dan elders te
drukken.
- Men schrijft uit Baden, dat de bewoonsters van een bij Freyburg gelegen, doch
door de Regering opgeheven klooster, die weigerden hetzelve te verlaten, door de
politie daaruit verdreven zijn. - Aan den wijbisschop Kübel, denzelfde, die dezer
dagen voor het gerigt is geroepen wegens het excommuniceren van den burgemeester
van Constanz, is door het katholieke Genootschap Constantijn te Neuss, langs
telegrafischen weg een gelukwensch aangeboden, waarin hij een ‘belijder’, een
nieuwe Clemens Augustus wordt genoemd, en waarin men hem moed en overwinning
toewenscht ‘voor den gerigte en in banden’.
- De metselaars- en timmermansknechts in Mecklenburg-Schwerin hebben aan
het ministerie van Binnenlandsche Zaken te Berlijn een adres gerigt, waarin zij zich
beroepen op de jongste bepalingen van het Noordduitsch-Verbond, over de regten
en verpligtingen der werklieden om in het bezit te treden van de daarbij toegezegde
regten, waardoor de zeer drukkende bepalingen, welke tot nu toe in het Schwerinsche
bestonden, komen te vervallen. De verhouding tot hunne meesters, de leer- en
arbeidstijd, het loon, het beheer en de inrigting van ziekenfondsen enz. waren namelijk
vroeger geheel en al bij de wet vastgesteld; terwijl voortaan al die zaken zullen
afhangen
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van de evenredigheid tussen vraag en aanbod en den wil der betrokkenen zelven. De
verplegingskassen zullen voortaan zonder tusschenkomst van zogenaamde patroons
worden beheerd.
- Uit Cassel wordt geschreven, dat men aldaar op het spoor gekomen is van niet
onaanzienlijke bedriegerijen, welke bij militaire leverantien hebben plaats gehad. Er
schijnt te dien opzigte tusschen kooplieden en militaire beambten zeker complot
bestaan te hebben, welks vertakkingen zich zeer ver uitstrekken.
- Gelijk men verneemt, is de bepaling, volgens welke het getal privaat-docenten
in de faculteiten van geneeskunde en wijsbegeerte aan de hoogeschool te Bonn tot
een vastgesteld getal beperkt was, dezer dagen bij ministeriële beschikking
ingetrokken.
- Naar aanleiding van hetgeen dezer dagen van verschillende zijden geschreven
is over de plannen tot oprigting van een Zuidduitsch-Verbond, zegt de
Elberfelder-Zeitung: ‘Het regelen der nieuwe verhoudingen tusschen Zuid en Noord
moet en zal een natuurlijk gevolg zijn van het vierde artikel van den Prager vrede,
en het is niet te onderstellen, dat aan deze zoo gewigtige taak door het Kabinet van
Munchen niet zou gearbeid zijn, al kan er dan, om ligt te begrijpen redenen, juist
niet terstond openbaarheid worden gegeven aan elken stap, die op den weg der
verzoening gedaan wordt.’ Een Mainzer blad steekt den draak met de vermoed
wordende geheimzinnige werkzaamheid van het beijersche ministerie, en zegt te
gelooven, dat het afwachten van den uitslag der pogingen van het Noorden veeleer
voortvloeit uit onmagt om zich tegen den kolossus te verzetten, dan uit staatkundige
fijnheid van berekening. ‘De werkeloosheid van het Zuiden (aldus laat dat blad zich
uit) doet ons denken aan den boer, die het verplegen zijner kranke vrouw
verwaarloosde, dewijl hij, naar zijn zeggen, gebukt ging onder de zorgen voor de
aanstaande begrafenis. Hoe men overigens in de splitsing van Duitschland, die nu
een feit geworden is, elementen vinden kan tot vereeniging, is ons een raadsel. Wat
vroeger verbrokkeld was is thans gedeeld, en noch de vorige toestand, noch de
tegenwoordige beantwoordt aan de begrippen, welke wij ons vormen van het woord
“eenheid.”’

[25 februari 1869
Brief van Tine aan Stéphanie]
*25 februari 1869
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 71-72.)
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La Haye, le 25 Février 1869.
Zuidwest binnencingel 18i.
Ma Loutjou chère! Ma lettre du 12 Février t'aura convaincue que nous devions
quitter Milan et que nous pouvions aller rejoindre Dekker. Eh bien, le 22 Février
nous sommes arrivés à la Haye. Dekker est si heureux de nous avoir que c'est vraiment
touchant de l'observer. Il fait tout son possible pour nous rendre heureux. Il ne veut
pas que je bouge; à force d'égards et de soins il espère rétablir ma santé. Je me trouve
assez bien, mais le voyage m'a fatiguée; je tousse un peu, mais cela passera. Dekker
ne reconnaissait plus Edouard; il ne comprend pas que c'est ce petit gamin de Brux.
Les enfants ont été fêtés en arrivant à la maison; leurs petites chambres sont si propres
et si gentilles. Dekker m'a bien priée de te dire qu'il vous attend tous les deux cet été
ici dans notre petite maison, qu'il fera tout pour t'exprimer sa reconnaissance de ce
que vous avez fait pour nous. En quittant Milan j'avais le coeur bien gros.
Je crois que le bonheur s'ouvre pour nous tous; je pense que le moment de
compensation est venu. Dekker a le coeur gros de bonheur; il ne comprend pas encore
qu'il nous a tous avec lui, et que nous resterons. Promets moi de venir cet été, de te
convaincre de notre bonheur. Toi et ton mari, vous serez accueillis à bras ouverts.
Ma chère Stéphanie, j'avais oublié de te donner mon adresse, pourquoi je me hâte
de te l'envoyer. Je languis de tes nouvelles, et de ce que tu vas dire de ma dernière.
Tu me donneras raison, j'en suis sûre. Eh bien, j'ai la conviction que tout ira bien. Je
me trouve si heureuse dans ce moment ci, que vraiment j'aurais besoin de te le dire
à vive voix. Chère, ma Loutjou chère, écris moi bien vite. Dekker ne me laisse pas
le temps d'écrire. Edou et Non te saluent affectueusement, et moi, ma chère, ma
bonne petite, je t'embrasse de tout mon coeur. Pense à moi bien souvent, et persuade
toi que je suis heureuse. Adieu, ma chère Stéphanie, salue ton mari et Madame
Omboni cordialement de ma part. Ton amie sincère,
Everdine.

[1 maart 1869
Verslag voordracht van Multatuli]
Omstreeks 1 maart 1869
Verslag van Multatuli's voordracht d.d. 10 januari in De Dageraad, Officieel
orgaan van de te Amsterdam gevestigde Vereeniging De Dageraad. Nieuwe serie Eerste jaargang. No. 1. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
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Gewone Vergadering van Zondag 10 Januari 1869.
Een uur voor de opening der Vergadering was de zaal onzer gewone bijeenkomsten
met leden en geintroduceerden alsmede met een talrijke vrouwenschaar gevuld. En
ofschoon het de vastgestelde dag en het bepaalde uur van onze Vergadering was,
bleek toch uit die groote opkomst, dat er dien morgen iets buitengewoons zou plaats
vinden. En dit was ook het geval. De spreekbeurt toch door den heer E.
Douwes-Dekker (Multatuli) op zich genomen, en reeds vroeger door den Voorzitter
aan de Vergadering bekend gemaakt, zou heden worden vervuld.
Bij zijn aankomst werd de algemeen verbeidde spreker door het Bestuur de zaal
binnengeleid, en beklom hij oogenblikkelijk het spreekgestoelte. Op aller gelaat
teekende zich vreugde en genoegen toen de gevierde redenaar verscheen, en met
daverende toejuiching werd hij begroet. De geestdrift der talrijke Vergadering steeg
echter ten top, toen de geachte spreker betuigde, dat hij zich op deze plaats zoo geheel
te huis gevoelde, aangezien hij zich bevond te midden van zijne vrienden, te midden
van mannen, die geen onderzoek schuwen. Gedurende de drie jaren, sedert hij niet
meer in ons midden was opgetreden, had hij veel geleden, maar thans was hij
opgeruimd, thans gevoelde hij in zich de kracht, om de korte spanne tijds, die hem
nog te werken overbleef, zoo nuttig mogelijk te besteden tot het waarachtige heil der
menschheid. Over het ‘geloof’ zou hij thans niet spreken; de gelooverij immers had
hij voor goed terzijde gesteld, ook zou hij zich niet inlaten met datgene, wat men in
het dagelijksche leven gewoon is ‘Staatkunde’ te noemen.
Op het laatsgehouden letterkundig congres te Gend was hij uitgenoodigd geworden,
om zich ook eens op dramatisch gebied te bewegen, en een drama te ontwerpen,
waarin, in tegenstelling van hetgeen men gewoonlijk drama noemt, het streven naar
waarheid doorstraalt of met andere woorden: waarin niet personen, maar beginselen
op den voorgrond treden, waarin voor het onkruid der ‘gelooverij’ iets beters in de
plaats gesteld wordt, en waarin de fouten en gebreken, die den godgeleerde zoowel
als den staatkundige stelsels zonder onderscheid aankleven, aan de kaak gesteld
worden. Spreker had aan die uitnoodiging in zooverre voldaan, dat hij een stuk
ontworpen had: ‘de Vorstenschool,’ en dat hij thans, aangezien het nog niet
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geheel uitgewerkt en afgewerkt was, als ‘dramatische fragmenten’ wenschte voor te
dragen.
Gedurende de voordracht, die de spreker hier en daar verduidelijkte en ophelderde,
heerschte een diepe stilte, en de gespannen aandacht, waarmede een ieder den spreker
volgde, getuigden er voor dat de spreker zijn auditorium op een buitengewone wijze
boeide.
Het stuk hier te bespreken laat ons bestek niet toe, en buitendien zou het moeilijk
wezen, om er een getrouw verslag van te geven, aangezien het onder veel schoons,
ook zooveel bijtende satire en gezonden humor bevat, dat men het meermalen moet
gehoord hebben, om in den diepen zin daarvan door te dringen. Wij hopen echter
onze lezers nader met den inhoud van dat in alle opzichten doorwrochte dramatische
werk bekend te kunnen maken, aangezien de geachte spreker ons verzekerd heeft,
dat het in druk zou verschijnen.
Na zijn woord gegeven te hebben, dat hij spoedig weder in ons midden wenschte
op te treden met een voordracht over ‘vrije Studie,’ eindigde spreker onder de luide
en aanhoudende bijvalsbetuigingen van de Vergadering.

[1 maart 1869
Van den Rijn (XVI)]
1 maart 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
51. (M.M.)
In een deel van de oplaag blijkt deze inzending niet te zijn geplaatst op 1 maart,
maar in het nr. van 2 maart.

Van den Rijn, 26 Februarij.
In een telegram uit Berlijn is gemeld, dat de onderhandelingen met de Frankforters
over het regelen der betrekkingen tusschen den Staat en de stad zijn afgeloopen; dat
de Regering aan Frankfort eene som van 2 millioen gulden heeft toegestaan, en dat
de Koning, uit zijne bijzondere fondsen, een geschenk van 1 millioen gulden daarbij
heeft gevoegd. De pruissische Landdag zal, meent men, nog tot den 6den Maart
bijeenblijven, ten einde het Frankforter recès nog vóór de sluiting der zitting te kunnen
goedkeuren. - De Kölnische-Zeitung zegt, ter opheldering van deze zaak, in haar
wekelijksch overzigt der staatkundige gebeurtenissen, o.a. het volgende: ‘De grootste
der fouten, die in den veldtogt van 1866 begaan zijn, was deze, dat de generaal
Manteuffel, onder bedreigingen, aan de stad Frankfort eene contribu-
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tie van 25 millioen oplegde. Pruissens handelwijze met opzigt tot Frankfort wordt
nog altijd zoo voorgesteld, alsof het werkelijk die contributie geïnd heeft, hoewel
daarvan reeds sedert lang tot op den laatsten penning afstand is gedaan; zoodat een
onbevooroordeelde de behandeling van Frankfort gedurende den laatsten oorlog
eerder zacht dan hard zal noemen. Intusschen heeft Frankfort toch door het verlies
harer in 1815 weder herstelde, zij het dan ook grootendeels slechts schijnbare,
onafhankelijkheid een zedelijk, en door het opheffen van den Bondsdag ook een
stoffelijk verlies geleden; en het is derhalve niet meer dan billijk, dat Pruissen, bij
het regelen der betrekkingen tusschen den Staat en de stad, zich zoo veel mogelijk
grootmoedig toont. En zoo is dan ook geschied. De Frankforters hebben de door hen
verlangde 3 millioen gulden erlangd... Er zal nog wel gedurende langen tijd
gescholden worden, maar langzamerhand zullen toch meer verstandige lieden te
Frankfort zich met de nieuwe omstandigheden verzoenen.’
Een correspondent te Berlijn van de Kölnische-Zeitung schreef, voordat het tot
stand komen der bovengenoemde schikking bekend was, aan die courant het volgende:
‘Men kan evenwel niet ontveinzen, dat sommige demonstratien van de Frankforter
burgerij, zoowel in parlementaire kringen, als bij de Regering, een hoogst
onaangenamen indruk hebben gemaakt, en dat daardoor de taak dergenen, die tot
inschikkelijkheid geneigd waren, zeer verzwaard geworden is. In weêrwil daarvan
echter blijft over het algemeen eene verzoeningsgezinde stemming heerschen. Men
begrijpt in hoogere kringen volkomen, dat de zaak waarvan spraak is niet moet
worden beoordeeld volgens de regelen van staatsregt, en evenmin moet getoetst
worden aan financiële beschouwingen; er zijn geheel andere doeleinden in het oog
te houden, dan die, welke in cijfers kunnen worden uitgedrukt.’ - De Mainzer
Beobachter betreurt het ten zeerste, dat de correspondent der Keulsche courant zich
onthouden heeft van het mededeelen dier doeleinden. ‘Wij moeten erkennen (aldus
drukt eerstgenoemd blad zich uit), niet volkomen te vatten, hoe men zoo ligt kan
heenstappen over meeningen, die door zeer bevoegde personen gekoesterd worden,
zonder oorzaken en gronden optegeven, waarop zoodanig verschil van inzigt rust.
Het wegcijferen van staatsregt in eene kwestie tusschen twee Staten, - het gering
achten van “financiële beschouwingen” in eene zaak, die over het eigendomsregt
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van millioenen handelt, komt ons gewaagd voor, en het wijzen op onbekende hoogere
“doeleinden” noemen wij, in één woord, onzedelijk. Waarheen zou het met regt en
billijkheid, indien ééne der partijen zich mogt beroepen op zekere geheimzinnige
invloeden of regten, die voor den tegenstander in het duister verscholen blijven? Dat
men te Berlijn redenen zal hebben om de zaken liever niet aan gewone begrippen
van regt en billijkheid te onderwerpen, is geen motief voor Frankfort om met die
onbekende motieven genoegen te nemen, en welligt zou ook van die zijde een beroep
kunnen worden gedaan op gronden, die weder te Berlijn niet-ontvankelijk zouden
verklaard worden. De zaak komt hierop neder, dat men aan beide kanten liefst zoo
weinig mogelijk opgeeft en zoo veel mogelijk ontvangt. Dit nu is gewoonlijk het
geval, en het klinkt voorzeker vreemd, dat men zich in zulke gewone zaken op
ongewone gronden of “doeleinden” beroept. Of overigens eenige rekbaarheid in het
behandelen der financiële kwestie al dan niet strekken kan “om den ingekankerden
hoogmoed der Frankforters te fnuiken” (dit namelijk zou eene der beweegredenen
zijn om niet al te streng te werk te gaan), zullen wij aan de toekomst overlaten,
ofschoon wij het vreemd vinden, dat men in eene geldelijke kwestie met een gewezen
souvereinen Staat de ware of voorgewende zielshoedanigheid van sommige zijner
burgers als motief voor eisch en conclusie durft aanvoeren. Gesteld eens, men
beweerde (ver zij zulk eene meening, doch de onderstelling is geoorloofd), men
beweerde, dat de Berlijners in het bijzonder en de Pruissen in het algemeen ligtzinnig
waren of heerschzuchtig, ijdel of schraapziek... zou dit ooit gronden kunnen opleveren
om de Frankforter eischen hooger of lager te stemmen? Het heeft inderdaad den
schijn, alsof men door van den hoogmoed der Frankforters te spreken de kwestie wil
verschuiven op geheel ander terrein dan waar ze behoort, op dat van het regt.’
- De Kamer van Afgevaardigden te Munchen heeft eergisteren, met 114 tegen 26
stemmen, de nieuwe onderwijswet aangenomen, waartegen van de zijde der clericalen
sedert geruimen tijd en op warme wijze strijd is gevoerd. Die wet bepaalt o.a., dat
geestelijken deel van de plaatselijke schoolcommissien mogen uitmaken, maar dat
het niet langer verpligtend zal zijn, dat in die commissie een geestelijke zitting heeft.
- Uit de kleine Saksische Staten wordt gemeld, dat men aldaar tegen
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de maand April e.k. eene verlofsverleening op groote schaal verwacht; een maatregel,
die (naar men beweert) een gevolg zou zijn van de zeer vredelievende uitzigten, die
alom in Europa heerschen. Tegen dien tijd namelijk zullen de met 1 Januarij in dienst
getreden rekruten hunne exercitien behoorlijk doorloopen hebben. Men verzekert,
dat van elke compagnie 25 à 30 man met groot verlof zullen worden ontslagen, onder
voorbehoud echter, dat zij tegen de maand September weder zullen worden
opgeroepen om de herfst-manoeuvres bijtewonen. Er wordt geklaagd over de vele
onnutte wachtposten in de vestingen Erfurt, Torgau en Wittenberg, waardoor de
soldaten, zonder eenig nut voor hunne opleiding, een geruimen tijd langer dan anders
noodig wezen zou, op kosten van het land worden beziggehouden.

[2 maart 1869
Multatuli wordt 49 jaar]
2 maart 1869
Multatuli wordt negenenveertig jaar.

[3 maart 1869
Brief van Multatuli aan Asser]
3 maart 1869
Brief van Multatuli aan L.A. Asser. Enkel velletje postpapier, aan beide zijden
beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Den Haag 3 Maart 69
Waarde Heer Asser, Dank voor Uwlieder telegram dat mij innig veel genoegen
deed. Ik had telegrafisch willen bedanken maar had het zoo druk met myn jongens,
dat ik er niet toe kwam om eens uittegaan. En heden ochtend ontving ik uwen brief,
waarop ik my haast te antwoorden.
1o Hoe en wanneer ik zal aankomen? Lieve hemel, ik weet het nog niet, maar ik
zal zorgen dat ge 't weet voor Saterdag avond.
2) Of ik myn troepje medebreng? Ook dàt weet ik nog niet. Myne vrouw is
souffrante aan de borst, en 't weêr is guur. Bovendien ben ik bang voor de bereddering
die een gevolg zou zyn van zoo'n optogt. 't Staat zoo bekeken-willen-worderig. En
myn kleine kerel (die zoo groot en breeder is als en dan ik) heeft 'n overjas die me
niet bevalt.
3) Souperen? Liever niet! Of ik kom alleen, en dan verlang ik naar huis; of ik kom
zeer geentoureerd, en dan verlangen wy naar huis. Dus ook niet logeren te Delft.
Maar 't spreekt van zelf dat ik Uwe vragen zeer vriendelyk vind.
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En - nu hoorde 't dat ik vraagde: waarom kom jelui niet eens, en zie, ik doe 't nu niet.
Verbeel je ik heb 8 dagen gepraat, gespeeld en gekibbeld en nog geen woord klaar
over de ‘beschaving’. Dus ik heb 't druk, of behoor 't druk te hebben. Komt allen na
de lezing eens kyken, en weest voor heden hartelyk gegroet van
Uwen vriend
Douwes Dekker
Houd SVP voorloopig vyf plaatsen voor my open.
Vóor Saterag avend echter zal ik U schryven of ik met minder volstaan kan. Ik
vrees ja. Adieu.

[3 maart 1869
Van den Rijn (XVII)]
3 maart 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
53. (M.M.)

Van den Rijn, 1 Maart.
De schikking, welke tusschen den pruissischen Staat en de stad Frankfort is getroffen,
schijnt in de genoemde stad niet zoo algemeen een gunstigen indruk gemaakt te
hebben als men te Berlijn verwachtte of hoopte. Het Frankfurter Journal zegt toch
in zijn nummer van 27 Februarij: ‘De vorm, welken men aan de definitieve regeling
der aanhangige kwestie gegeven heeft, en waardoor eene daad van regtvaardigheid
in eene daad van persoonlijke welwillendheid veranderd is, wijkt derwijze af van
den gewonen constitutionelen weg en herinnert zoo levendig aan de tijden van het
patriarchale Koningschap, dat wij liever niet zullen onderzoeken, in hoe ver hij bij
eene bevolking, die niet onder de indrukken van monarchale instellingen is
opgegroeid, op zijnen waren prijs zal gesteld worden. Wij weten niet, of de betoonde
welwillendheid gegrond is op overwegingen van politieken aard, of dat zij is
voortgesproten uit het besef, dat het regt van verovering een zwakken regtsgrond
oplevert; maar terwijl wij het goed regt onzer stad blijven handhaven, betreuren wij
het, dat dit regt slechts in den vorm eener daad van koninklijke welwillendheid erkend
is geworden. Hetgeen ons hier in den vorm van een genadebewijs wordt aangeboden
is toch ons eigendom en altoos maar een klein gedeelte van datgene, dat wij langs
den weg der verovering verloren hebben.’
De ministeriële Norddeutsche Allgemeine-Zeitung beweert, in het
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bovenvermelde artikel niets anders te zien dan de uitdrukking der denkwijze van
eenige misnoegde democraten. Zij geeft het vertrouwen te kennen, dat de bevolking
van Frankfort het gebeurde zal weten te waarderen, en dat de bezadigde burgers deze
gelegenheid zullen aangrijpen om het juk afteschudden eener democratie, ‘die tot nu
toe getracht heeft, van de misnoegdheid van een gedeelte der burgerij ter bevordering
van eigene oogmerken partij te trekken.’
- Verschillende professoren in de regten en het staatsregt hebben aan de Regering
te Karlsruhe hun advies gegeven over de regten der burgerlijke overheid ten aanzien
van de benoeming van bisschoppen in Pruissen en Baden. Men zegt, dat deze adviezen
geheel overeenstemmen met de inzigten der badensche Regering zelve. Ook de
hoogleeraar Schults is teruggekomen van zijn vroeger gevoelen, dat de kerkelijke
autoriteit niet verpligt kon worden, eene tweede kandidatenlijst intedienen, ingeval
de eerste geheel of gedeeltelijk was gewraakt. Van de zijde des H. Stoels echter wordt
krachtig geprotesteerd tegen dit oordeel, en men verwacht, dat de pauselijke legaat
eerlang de bestaande overeenkomst, krachtens welke de Regering het regt heeft
bisschoppen voortestellen, zal opzeggen. Het is de vraag, of de badensche Regering
daarin zou berusten.
- Uit Duisburg wordt medegedeeld, dat de instelling van rondreizende onderwijzers
in de landhuishoudkunde zeer goede resultaten oplevert. De leeraar in die wetenschap,
dr. Au, zou o.a. met veel vrucht werkzaam geweest zijn te Mühlheim en te Essen, in
den omtrek van welke plaatsen hij sedert vijf maanden publieke voorlezingen heeft
gehouden. Men telt reeds verschillende inrigtingen, die aan zijne toespraken haar
aanzijn te danken hebben. Er zijn 11 landhuishoudkundige societeiten opgerigt, en
22 bureaux, waar men zich vervoegen kan tot koop of verkoop van landelijke
eigendommen, en tot plaatsing van daglooners. Men verwacht voorts, dat een getal
van twaalf reeds opgerigte crediet-genootschappen weldra tot achttien stijgen zal,
en er zijn reeds vijf landbouwscholen in vollen gang. De oprigting van een
houtvesters-instituut wacht slechts op de wettelijke goedkeuring, en er zijn honderden
exemplaren van volksboeken of tractaatjes verspreid.
- De hessische Tweede Kamer heeft dezer dagen het met N.-America gesloten
tractaat omtrent de nationaliteit der landverhuizers goedgekeurd. Dit tractaat stemt
in de hoofdzaak overeen met het-
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geen dienaangaande tusschen die Republiek en het Noordduitsch-Verbond is
vastgesteld.

[4 maart 1869
Brief van Multatuli aan De Geyter]
*4 maart 1869
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand. (M.M.) Cornak:
gids, leidsman; fr. cornac: bestuurder van een olifant.
den Haag 4 Maart 1869
Waarde de Geyter!
Myne vrouw en kinderen zyn sedert 9 dagen hier, en ik heb niets gedaan dan praten
(klappen?) spelen, stoeien &. Dat was myn recht, en 't hunne. Dat wil zeggen van
de kinderen, want myne vrouw is zeer uitgeput en heeft rust noodig in alle
beteekenissen.
Doch dit alles vertel ik U liever mondeling, want ik hoop te Antwerpen te komen
nog vóór den 7n april.
(Dit was immers de laatst bepaalde datum?) ... Want, zie, zekere heer Sterk, een impresario - maar een goed mensch, - wil myn
Cornak zyn te Zutphen, Breda &c. Dat is my een groot gemak, want die geldelyke
zaken en voorbereidingen stuiten my tegen de borst.
Doch zie, op 't voorgesteld program komt ook voor: Antwerpen. Hy vraagt of ik
my verbinden wil daar den 14n te lezen. Voor ik dat aanneem, wenschte ik van U te
weten of dit ook welligt indilicaat zoude zyn tegen over den Cercle?
Nu is myn vriendelyk verzoek of gy een briefje zoudt willen adresseren aan den
Heer
Ph. Sterk
Musis sacrum
Arnhem
waarin gy zegt:
‘Er is geen bezwaar dat M. den 14 te Antwerpen leest.’
of:
‘Het is beter dat Muit. niet in Antwerpen leest.’
Dan weet hy of i werk moet maken van een zaal, annonces &c. Ik zoude in dit
geval lezen ‘Over vrye Studie’ (een stuk dat hier opgang heeft gemaakt).
Zoodra ge - al was 't maar één dag vacantie kunt nemen, kom dan met Uwe lieve
beste Lotje eens kyken. Wacht niet op een langer
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bezoek in den zomer. Dat blyft tòch bepaald. Myne vrouw is zeer uitgeput en
gedeprimeerd. Zy heeft zorgvuldige verpleging noodig. Maar de kinderen zyn flink
en gezond en levenslustig.
Hartelyk gegroet
Uw vriend
Douwes Dekker
Wilt ge terstond aan Sterk schryven?

[4 maart 1869
Brief van Tine aan Potgieter]
4 maart 1869
Brief van Tine aan Potgieter. Dubbel velletje postpapier waarvan twee bladzijden
beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
onze photografien: deze foto's zijn niet teruggevonden.
S'Gravenhage 4 Maart 1869
Zuidwest binnen Cingel No 18 i
Waarde Heer Potgieter,
Den 12den Februarij schreef ik U dat wij Milaan zouden verlaten en dat er eindelijk
een einde aan onze scheiding zou komen.
Wij hebben een zeer goede reis gehad maar erg vermoeijend, dezer dagen heb ik
mij geheel toegegeven om goed uit te rusten. Dekker is zoo gelukkig ons allen weer
te hebben, 't is aandoenlijk om te zien hoe hij zich verheugd in 't bezit zijner kinderen.
Dekker heeft alles gedaan om ons zoo aardig mogelijk te ontvangen enfin ieder is
gelukkig en vol moed om de moeijelijkheden van t' leven zamen te dragen, Dekker
is er nu maar op uit om mij rust te geven na al de vermoeijenissen die ik ondergaan
heb. Mijne gezondheid is vrij goed maar ik moet mij nog zeer in acht nemen daar ik
nog hoestende ben.
Ontvang Waarde Heer Potgieter mijnen hartelijken dank voor alles wat U wel
voor ons hebt willen doen, geloof mij dat ik uwe vriendschappelijke gevoelens op
hoogen prijs stel. Als wij in Amsterdam komen vraag ik U verlof U te komen
bezoeken.
Mag ik de vrijheid nemen U onze photografien aan te bieden de kinderen lijkenen
juist, alléén ze zijn blond 't geen men niet op de portretjes zeggen zou.
Met hoogachting en vriendschap noem ik mij
Waarde Heer Potgieter
U Ed. Dienstw. Dienaresse
E.H. Douwes Dekker
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[Bijlage
Fragment uit een brief van Potgieter aan Huet]
Bijlage
Fragment uit een brief van Potgieter aan Busken Huet, geschreven 9, 10 en 11
maart 1869. Zie Dr. Jacob Smit: De volledige briefwisseling van E.J. Potgieter en
Cd. Busken Huet, I, (Groningen 1972) blz. 595.
Vrijdag avond gewierd mij eene verrassing, een brief van een bekende vrouwenhand,
uit 's Hage, van den Zuid-West BinnenCingel - met een damesportret en dat van twee
kinderen. ‘Zooals ik U schreef,’ begon het epistel, ‘zouden wij Milaan den 12den
February verlaten, enz.’ De brief is mij nooit geworden maar de reize is er niet minder
om gebeurd, en inderdaad ‘Dekker is zeer gelukkig zijne kinderen weer bij zich te
hebben, enfin, wij zijn allen vol moed, om de lasten van het leven voortaan zamen
te dragen.’ Volgens de photographie ziet Mevr. Douwes Dekker er sterker uit, dan
toen ik haar hier zag - de jongen heeft iets forsch, ik zou haast zeggen something of
a dare devil - het meisje is aardig ontwikkeld, maar op de beide photographietjes is
weinig staat te maken, want de blonde kinderen hebben haar ‘zwart als pik’, waar
Bakh(uizen) zoo boos over werd, en dus raafzwart.

[5 maart 1869
Van den Rijn (XVIII)]
5 maart 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 55.
(M.M.)

Van den Rijn, 3 Maart.
Volgens berigten uit Munchen, is men bij het beijersche ministerie van Oorlog nog
niet tot eene bepaalde beslissing gekomen omtrent het bij de infanterie intevoeren
achterlaadgeweer. Bij herhaalde proefnemingen is gebleken, dat het systeem van
Werder wel is waar nog een en ander te wenschen overlaat; doch in snelheid van
vuren schijnt het de pruissische geweren te overtreffen; welke laatsten echter den
prijs zouden behalen in het treffen op grooten afstand. Velen zijn evenwel van
meening, dat niet alleen de technische zijde der zaak in overweging wordt genomen,
doch dat ook staatkundige beschouwingen daarbij zekere rol spelen. Het invoeren
namelijk van het pruissische Dreyse-geweer zou zekere gelijkvormigheid van exercitie
met de corpsen van het Noordduitsch-Verbond daarstellen; hetgeen door sommigen
als eene toenadering tot ineensmelting met het noordduitsche leger beschouwd wordt,
en dit wordt gehou-
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den voor eene hoofdoorzaak, dat men niet onvoorwaardelijk aan het pruissische
systeem de voorkeur geeft. Zeker nationaliteitsgevoel openbaart zich mede in de
beoordeeling der verschillende schiet-systemen. De uitvinder van het Werdergeweer
is chef eener Neurenberger fabriek, en de pruissischgezinde bladen beweren, dat er
zekere partijdigheid heerscht in het waarderen der bruikbaarheid van dat wapen.
Afgescheiden van dit alles echter, ziet men moeijelijkheden tegemoet met de
Volksvertegenwoordiging, die de fondsen zal hebben toetestaan, tot het veranderen
der geweren benoodigd. Voorzeker zal, naar de meening van vele dagbladen, die
deze zaak behandelen, bij de debatten in de Kamers, de techniek geheel en al worden
ter zijde geschoven, en naar de meening van den Mainzer-Beobachter, zal het weldra
blijken op hoe veel sympathie het Noorden in Beijeren te rekenen heeft. Dat blad
beschouwt ‘de aanstaande beraadslagingen over de soort van geweren, die voortaan
het wapen der beijersche infanterie zullen uitmaken, als een shibboleth. De naam
Dreyse zal beteekenen: naauwe aansluiting aan Pruissen; voortdurende afscheiding,
splitsing, ja des noods vijandschap zal zich resumeren in den krijgsroep: Werder.
Men zal dus spoedig weten, waaraan wij ons te houden hebben. Wel verwachten wij
niet, dat ieder, die geroepen zal zijn, zijne stem uittebrengen over de militaire
begrooting, ronduit erkennen zal, verband te vinden tusschen het oordeel over zeker
krijgswapen en het in stand houden der duitsche tweeheid, doch den oplettenden
beschouwer kan dit verband niet ontgaan, en wij houden ons er van overtuigd, dat
men ook in Frankrijk, in staatkundige kringen niet minder dan in militaire, met zekere
spanning acht zal geven op den uitslag van het oordeel der beijersche
Volksvertegenwoordiging over het Werder-geweer.’
- Men schrijft uit Darmstadt: ‘De tot het voorloopig beoordeelen der financiële
begrooting benoemde commissie heeft dezer dagen rapport uitgebragt over het budjet
van Oorlog. De meerderheid was gunstig gestemd voor de in Noord-Duitschland
aangenomen bepalingen omtrent tractementen, toelagen, voeding enz. De heeren
Dumont en Finck plaatsten zich op een geheel ander standpunt. Over het geheel stelde
de commissie eene vermindering van algemeene militaire uitgaven van f 200,000
voor. De commissie uit de Eerste Kamer is, naar men verneemt, wel gezind om in
de inzigten van die uit de Tweede Kamer te deelen.
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- Men schrijft uit Thuringen: ‘Nadat Hertog Ernst van Coburg-Gotha zich tot heden
gedwarsboomd zag in zijnen vurigsten wensch (die, namelijk, om de twee
Hertogdommen Coburg en Gotha vereenigd te zien); een wensch, dien hij zoo openlijk
te kennen gaf in de toespraak bij het 25jarig jubilé zijner troons-aanvaarding, loopt
er thans een gerucht, dat hij, op het voorbeeld van Waldeck-Pyrmont, het bestuur
over de twee Hertogdommen gaarne op Pruissen zou zien overgaan. Men moet dan
ook erkennen, dat de kleine thuringsche Staten onmogelijk op den tegenwoordigen
voet kunnen blijven bestaan. Behalve de veel te hooge belastingen (een gevolg van
de omslagtige inrigting van het bestuur), dragen nu die kleine landen een gedeelte
der lasten van het Noordduitsch-Verbond. Het Hertogdom Gotha, met 112,000
inwoners, heeft twee ministers, vier staatsraden en zeven of acht regeringsraden.
Ook Coburg, met slechts 47,000 inwoners, bezit een groot aantal hooge
staatsambtenaren. In Meiningen is de toestand niet beter. Het zou voorzeker
wenschelijk zijn, dat deze kleine Vorstendommen, welker grenzen bovendien zoo
kronkelend dooreenloopen, dat een voetganger in één uur tijd eenige malen van
Souverein verwisselen kan, zich vereenigden, op gelijke wijze als thans reeds met
de hoogere regtscollegien heeft plaats gehad. Menig pruissisch district telt meer
inwoners dan zulk een Hertogdom, en het is inderdaad eene zotternij, dat zulke landjes
nog afzonderlijke ministerien hebben.’
- Er wordt verzekerd, dat de pruissische minister van Eeredienst alle krachten van
zijn departement in het werk stelt, om nog vóór het einde der tegenwoordige zitting
van den Landdag een ontwerp van wet op het onderwijs aan die Vergadering
voorteleggen, en dat hij reeds voorloopig de leden in staat stelt, dit onderwerp rijpelijk
te overwegen. Ook meent men, dat aan de publieke pers gelegenheid zal worden
gegeven om bij tijds de aanstaande voorstellen te beoordeelen. Het volksschoolwezen
behoort tot het eerste gedeelte der verwacht wordende wet.
- Uit Leipzig wordt medegedeeld, dat Koning Johann, die deze stad gedurende
eenige dagen bezocht heeft, zijnen tijd aldaar grootendeels besteedde aan het bijwonen
van collegien der universiteit. De studenten hebben Z.M. eene serenade bij fakkellicht
gebragt.
- Aan de Kölnische-Zeitung wordt uit Wurtemberg geschreven, dat eene te
Geislingen gehoudene volksvergadering, die door 2000 per-
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sonen werd bijgewoond, als eindbesluit de volgende stelling gevoteerd heeft: ‘het
toetreden der zuidduitsche Staten tot het Noordduitsch-Verbond is de natuurlijke
weg tot het bereiken der lang gewenschte eenheid des vaderlands. Het ligt aan
Zuid-Duitschland zelf, dezen weg te betreden, en het is pligt, de pogingen daartoe
niet langer uittestellen. Geene europesche mogendheid heeft het regt, zich daartegen
te verzetten, en men mag niet toegeven aan weifeling, ten gevolge van buitenlandsche
bedreigingen.’ - Van geheel anderen aard echter is de taal, die zekere zuidduitsche
balden voeren. Volgens een in bovengemelde courant opgenomen
correspondentie-artikel, zou de hevigheid van anti-pruissische stemming hier en daar
alle grenzen te buiten gaan. Zij wijst o.a. op zeker vlugtschrift 't welk aan een
beijerschen hoofdofficier wordt toegeschreven, en waarin ‘op wetenschappelijke
gronden’ betoogd wordt, dat eene aansluiting aan het Noorden, in een oorlog tusschen
Pruissen en Frankrijk, gewis den ondergang van het Zuiden zou na zich slepen. In
die brochure wordt voorts het Noordduitsch-Verbond ‘een voortdurend oorlogsgevaar’
genoemd. De Keulsche courant zegt, dat alle beschaafde en ontwikkelde Zuitduitschers
zulke stellingen met een spottend schouderophalen beantwoorden.
- Te Keulen heeft eene vergadering van werklieden plaats gehad, die zeer druk
bezocht was, en rustig is afgeloopen. De kwestie van verhoogd arbeidsloon, meer in
overeenstemming met den prijs van het grondproduct, leverde stof tot de discussien,
waaraan vele werklieden deelnamen. De Rheinische-Zeitung maakt de opmerking,
dat in dergelijke vergaderingen gewoonlijk wordt gesproken over de regten en eischen
der arbeidende klasse, zonder achtteslaan op vele zaken, die in zekeren zin tot de
verpligtingen behooren. ‘Ieder werkman (aldus laat dat blad zich uit) verlangt hooger
loon, en wij achten dien wensch billijk, doch zouden gaarne zien, dat hij tevens zorg
er voor droeg, zich moreel, intellectueel en industrieel beter te ontwikkelen.’

[5 maart 1869
Advertentie in Delftsche Courant]
5 maart 1869
Advertentie inzake een voordracht van Multatuli in de Delftsche Courant.
(Gemeente-archief Delft; fotokopie M.M.)
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VRIJE STUDIE.
Gewone Vergadering met Dames,
op ZATERDAG 6 MAART a.s.
in den Stads Doelen, ten 7½ ure.
Spreker: de heer DOUWES DEKKER (Multatuli),
‘over Beschaving.’
De Secretaris,
L.E. ASSER.
Géén introductie aan het locaal; Kaarten van vorige lezingen zijn niet geldig.

[6 maart 1869
Multatuli spreekt in Delft]
6 maart 1869
Multatuli spreekt in Delft.
Voor het verslag van deze avond zie 9 maart.

[6 maart 1869
Van den Rijn (XIX)]
6 maart 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
56. (M.M.)
Gezien de eendere datering van 3 Maart behoort het onderstaande tot dezelfde
inzending als de bijdrage in het nummer van 5 maart.

Van den Rijn, 3 Maart.
Men verwacht, dat de wet op het assurantie-wezen voor het geheele gebied van het
Noordduitsch-Verbond reeds in de eerstvolgende zitting van den noordduitschen
Rijksdag zal worden behandeld. Er wordt beweerd, dat de voorstellen, dienaangaande
door het Bondslid Gotha gedaan, veel kans hebben op de goedkeuring van den
algemeenen Bonds-raad. In het berigt van de voorloopige commissie wordt er op
gewezen, hoe de regeling van het assurantie-wezen niet heeft plaats gehad bij de
algemeene bepalingen van wetgeving van het Noordduitsch-Verbond, en wel hierom
niet, dewijl deze aangelegenheid van zoo uitgestrekten aard is, dat eene bijzondere
wet daartoe noodig wordt geoordeeld. Waarschijnlijk zal de thans vigerende
pruissische wetgeving op dat stuk niet zonder invloed blijven op de definitive
beslissing. In den laatsten tijd hebben vele dagbladen (vooral ook de
Kölnische-Zeitung, in ingezonden stukken) zich zeer ernstig met het assurantie-wezen
beziggehouden. Ook staathuishoudkundige tijdschriften wijzen aanhoudend op
velerlei misbrui-
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ken, die uit den weg moeten worden geruimd, en dit is vooral het geval bij verzekering
tegen brandschade. Over het algemeen wordt voorts geklaagd over gebrekkige contrôle
over allerlei maatschappijen, die van de onkunde of ligtvaardigheid des publieks
misbruik maken, om aandeelen te plaatsen in ondernemingen, welke geen goeden
uitslag kunnen hebben. De moeijelijkheid om dit tegentegaan, in verband met de
eischen eener gepaste vrijheid, houdt de gemoederen van velen bezig, en men ziet
dan ook daarover zeer belangrijke discussien in het noordduitsche Parlement tegemoet.
- Nabij Coblenz, op den zoogenaamden Asterstein, zal een gedenkteeken worden
opgerigt voor de officieren en manschappen, die in den veldtogt van 1866 gesneuveld
zijn. Het monument zal zoo geplaatst zijn, dat het reeds uit de verte zigtbaar is; het
zal bestaan uit een obelisk op een postament van zandsteen, 't welk zestien voet hoog
wezen zal. Op de vier hoeken zullen zoo vele adelaars geplaatst zijn, en de spits van
den obelisk zal het kruis dragen, 't welk ter herinnering aan den veldtogt is ingesteld.
De namen der gevallenen zullen op het postament gegrift worden, en het geheel zal
eene hoogte van 50 voet bereiken. De inwijding zal, naar men verwacht, nog vóór
het einde dezes jaars door den generaal Herwarth von Bittenfeld plaats vinden, en
men verwacht, dat daarbij vele leden van het koninklijk Huis zullen tegenwoordig
zijn.

[8 maart 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]
8 maart 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli. (Kopieboek 46; Museum Enschedé,
Haarlem; fotokopie M.M.)
Den Heer Douwes Dekker
te 's Gravenhage
Haarlem 8 Maart 1869
WelEdele Heer
Wij hebben de eer, U ingesloten toetezenden een Bankbiljet F 7523 groot f 25.,,
ter voldoening van uw honorarium verschenen Ult.o Februarij j.l.
Wij verzoeken u ons de goede ontvangst te willen berigten en hebben de eer met
hoogachting te zijn
UWEd. Dv. Dienaren
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[9 maart 1869
Verslag voordracht van Multatuli in Delft]
9 maart 1869
Verslag van Multatuli's voordracht d.d. 6 maart in de Delftsche Courant.
(Gemeente-archief Delft; fotokopie M.M.)
Delft, 8 Maart.
- In de vergadering van het studenten-gezelschap ‘Vrije Studie’, op ll.
Zaturdag-avond in Stads Doele gehouden, trad de heer Douwes Dekker op, om over
beschaving te spreken. Zoo als gewoonlijk bij het optreden van dezen redenaar, was
de zaal ook thans weder stampvol.
Spreker begon zijne verhandeling met eenige opmerkingen over den oorsprong,
de beteekenis en langzame afdaling of dégradatie van sommige woorden, o.a. van
het woord ‘wijf’, hetwelk tegenwoordig heel iets anders te kennen geeft, en op verre
na niet zoo fatsoenlijk in de ooren eener vrouw klinkt, als toen dat woord pas werd
uitgevonden, en vóór een paar honderd jaar, zelfs nog door dichters, als allesbehalve
een scheldwoord (waartoe het thans is afgedaald) werd gebruikt; spreker merkte
daarbij tevens op dat het woord ‘dame’, tegenwoordig in lang niet meer zoo verstaan
wordt als vroeger, en knoopte daaraan de voorspelling vast dat er eenmaal een tijd
zal komen waarin dat woord bepaald als ‘scheldnaam’ zal gebruikt worden. Daarna
kwam spreker tot de etymologie en beteekenis van onze Nederduitsche uitdrukkingen:
‘beschaven’ en ‘beschaving’, in verband met de woorden die de Franschen, Duitschers
en Engelschen daarvoor hebben - of niet hebben - en trachtte vervolgens aan te toonen
dat de beschaving ten onzent (waarop men zich in den regel, voornamelijk tegenover
de bewoners onzer Oost-Indische bezittingen, zooveel laat voorstaan) den toets van
onderzoek naar hare degelijkheid, niet alleen niet kan doorstaan, maar zelfs in vele
gevallen, met den naam van verregaande ‘barbaarschheid’ moet bestempeld worden.
Een hoofdbeletsel voor de beschaving is, wat de schrijver van den Max Havelaar,
ons ‘weelderig pauperisme’ noemt; en zeker moest zijne mededeeling dat o.a. te
Amsterdam, bij een eenigzins strengen winter, niet minder dan 70,000 personen
bedeeld worden - en aldaar dus de derde man der bevolking gebedeld brood eet eene pijnlijke gewaarwording doen geboren worden. Niets staat de algemeene
ontwikkeling en beschaving dan ook zoo zeer in den weg als onvoldoende voeding
van het ligchaam: een volle maag studeert wel niet graag, maar eene leege in het
geheel niet. Honger, vol-
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slagen honger, maakt den mensch tot een tijger, maar een toestand van voortdurende
half-honger, zoo als de heer Dekker het noemt, maakt hem dof, onverschillig,
onvatbaar, in één woord onbeschaafd. Dat overigens dikwijls voor ‘beschaafd’ wordt
gehouden wat het eigenlijk niet is, trachtte spreker door tal van voorbeelden - meest
ontleend aan zijn langdurig verblijf in ‘het prachtig rijk van Insulinde’ - duidelijk te
maken.
Na nog een en ander omtrent ‘deugd’, ‘zedelijkheid’, ‘godsdienst’, ‘christendom’
enz. - op de wijze zoo als men dit van ‘Multatuli’ gewoon is en verwachten kan gezegd te hebben, besloot spreker zijne voordragt of ‘wenken’ (zoo als hij die liefst
zelf noemen wilde) met te doen uitkomen dat alleen waarheid - en waarheid op elk
gebied en onder alle vormen - het geheim der ware beschaving bezit, en dat hij, die
het meest naar waarheid streeft en haar aan het menschelijk geslacht tracht te geven,
ook de meest beschaafde is.
De herhaalde toejuichingen waarmede de redenaar telkens werd begroet, en die
hem zelfs een paar malen zijne rede moesten doen afbreken, om den storm tot bedaren
te laten komen, schenen te bewijzen hoezeer hij het meerendeel van zijn gehoor
boeide en zijn in den regel bitter sarcasme in den smaak van vele zijner hoorders en
hoorderessen viel.
De president van ‘Vrije Studie’ bragt den spreker aan het einde zijner rede, een
hartelijk woord van dankbetuiging en bood hem, als blijk van hulde en sympathie,
het eere-lidmaatschap van het gezelschap aan.
Wij hebben getracht een, in hoofdzaak, zoo getrouw mogelijk verslag dezer
voordragt te geven, hetwelk echter - wij bekennen het gaarne - bij den gloed die de
heer Dekker aan het gesprokene weet bij te zetten en den rijkdom zijner denkbeelden,
hoogst onvolledig is moeten blijven. Wij willen evenwel volstrekt niet geacht worden
met al het gehoorde in te stemmen of er genoegen in gevonden te hebben; integendeel,
meermalen werden wij ‘getroffen’, om niet te zeggen ‘gekwetst’ door sprekers bittere
ironie met zaken, die toch voor ieder die, naar onze denkbeelden van beschaving,
aanspraak maakt daarvan eenig begrip te hebben, nog niet alle waarde verloren
hebben. Wij hebben ons echter geheel van kritiek willen onthouden, hoofdzakelijk
omdat wij de voordragt hoorden in een gezelschap waarin Vrije Studie op den
voorgrond staat en men ons dus misschien
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het regt zou betwisten om, al ergerde men zich somtijds, daarop, buiten dien kring,
aanmerking te maken.

[10 maart 1869
Brief van Multatuli aan Vrije Studie]
10 maart 1869
Brief van Multatuli aan het bestuur van het genootschap Vrije Studie te Delft.
Enkel vel papier, groot formaat, aan éen zijde beschreven. (M.M.)
Den Haag 10 Maart 1869
WelEdele Heeren!
Ik had de eer van Uwen Secretaris te ontvangen het Diploom als Buitengewoon
Lid van Uw Genootschap, benevens een exemplaar der Wetten.
De ontvangst daarvan erkennende, neem ik deze gelegenheid waar om U mynen
welgemeenden dank te betuigen voor de my te beurt gevallen onderscheiding, die
door my op zeer hoogen prys wordt gesteld.
Ik ben zoo vry UWED te verzoeken al Uwen medeleden de gevoelens myner
erkentelykheid overtebrengen, en hen te verzekeren dat het my steeds een aangename
taak wezen zal naar vermogen het myne bytedragen tot den bloei van een Genootschap
dat welligt geroepen is eenmaal erkend te worden als uitgangspunt eener meer frissche
levens- en wereldbeschouwing dan die welke nog hier en daar in onze Maatschappy
schynt te heerschen.
Ik heb de eer te zyn
UWED Dienstwillige Dienaar
DouwesDekker
WelEdeleHeeren
President en Bestuursleden

[10 maart 1869
Brief van Bosboom aan Potgieter]
10 maart 1869
Brief van Johannes Bosboom aan E.J. Potgieter. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Het belangrijkste nieuws uit deze brief werd door Potgieter op 11 maart meegedeeld
aan Busken Huet (De volledige briefwisseling van E.J. Potgieter en Cd. Busken Huet,
I; blz. 602).
Zuid West B.S.: de naam Zuid Binnen Singel was betrekkelijk weinige jaren tevoren
officieel vastgesteld.
Douwes Dekker woont op de Zuid Binnen Singel even als wij. Had hijzelf U niet
opgegeven de ‘Zuid West’ B.S. ik zou aan een foutieve opgaaf hebben gedacht, nu
raakte ik van den weg af. En uw eigen
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buren niet te kennen! hoor ik U zeggen. Maar het huis, nu door hem betrokken
wisselde gedurig van bewoners, stond laatstelijk lang ledig, heeft enorme gebreken
en toen ik omstreeks NieuwJaar hoorde dat het eindelijk weer bewoners zou krijgen
‘iemand wiens vrouw uit het Buitenland werd verwacht, toen dacht ik aan dat soort
van appocriefe huurders die gemeenlijk huisjes of ‘kamers’ betrekken, waar anderen
voor bedanken. Wel had ik nu in het voorbijgaan opgemerkt dat 't weer bewoond
was, maar verder was 't mijn aandacht ontgaan tot mij nu van ocht. inviel ‘dien Heer
wiens Vrouw’ etc., en een oogenblik later passeerden een paar Heeren met twee
kinderen bij ons (het meisje met ongemeen lange blonde hairen) waarop G. zei: zou
dát D.D. kunnen zijn dien heb ik reeds meermalen hier langs zien komen, jawel was
mijn antw. dat is hij en straks ga ik zien of dat huis niet n. 18 is. En niet alleen dat
is het, maar zijn naam, geplakt op een velletje postpapier vond ik met vier ouwels
gehecht midden tegen een der glasruiten.
Hebt gij nu soms aan Jonckbl. gevraagd wàt hij hier doet dan zijt gij ook te dezen
waarschijnlijk ingelicht. Zoo niet dan zal ik het U doen zoodra ik 't zelf zal weten.
Hielden wij hier ‘Beurs’ en kwam ik er dagelijks ik zou meer weten van het Haagje
dan nu. Kwam ik ter Societeit, dan mogelijk ook. Maar wij leven zoo als U blijkt, in
afzondering en - we beklagen ons er niet over. Van ochtend kreeg Geertr. een eerste
schrijven van Mevr. Huet. Het overige van dit schrijven zou ik overlaten aan
Geertruide. Ik liep even buiten om te onderzoeken of ik haar een luchtje scheppen
zou moeten aan of afraden, daar passeert een ander onzer Buren, méér nog van D.D.
ik vraag hem: wat doet - waarvan leeft hij; en hij repliceert ‘Zoo ver ik weet van De
opbrengst zijner lezingen en verder denk ik van het geld van Mej: Sch: die sints N.J.
bij hem woont. Zijne Vrouw is eerst later gearriveerd een raar huishoudentje’ Gegroet
van ons beiden
B.T.-

[11 maart 1869
Brief van Multatuli aan De Geyter]
*11 maart 1869
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand. (M.M.)
Avoué: procureur.
Op dit afschrift staat in de hand van De Geyter:
Deze brief, waartoe niet de geringste aanleiding bestond, doet mij denken dat M.
niet geheel vrij was van... charlatanisme.
1888
Julius de Geyter
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den Haag 11 Maart 1869
beste de Geyter,
Dank voor uwen brief van 6 Maart. 't Spreekt van zelf dat ik na uwe mededeelingen
niet te Antwerpen kom vóór den 7. 't Zal mij zeer aangenaam zyn den 8 of 9 te Gent
geroepen te worden.Nu iets anders! Eigenlyk behoorde men nooit een brief te schryven. Zoo'n
zaemgevouwen bekrabbeld stuk papier is een verrader. Zelden keurt men twee dagen
na 't verzenden alles goed, wat onze stemming ons ingaf. Gy waart den 6n. in eene
phase van verdriet, en zult welligt, dezen brief ontvangende, niet begrypen waarop
ik doel. Nu ge waart verdrietig, en ik vrees dat ge 't of nog zyt, of weldra weder zyn
zult.
Avoué! Dat moet vreesselyk zyn! Vooral voor U. Ge hebt geen avoué's hart. Welnu,
als 't U te erg tegen de borst stuit, schop die zaak weg en - en - en
Als ge dan verlegen zit om dak en brood, kom dan by ons, Denk dat ik een
wezenlyk huis heb, en schoon ik nog niet weet hoe alles gaan zal, de mynen moeten
toch leven, en dan zal 't een genoegen voor my zyn, U en uwe lieve vrouw onder de
mynen te rekenen. Kort gezegd, niets zal my aangenamer zijn, dan U (liefst
onverwacht) te zien aankomen met een valiesje op den rug, en geen cent in den zak.
Probeer 't eens, en houd U arm (als in een komedie) om te zien hoe ge ontvangen
wordt. We hebben zes kippen - dus eieren zyn er.
't Logeren, bed, kamer &c kan best. De heele zaak komt dus neer op wat eten welnu, en die kippen dan?
Dat avouéschap hindert me. Het moet u martelen.
Is het uw plan den 20n dezer aan den Kinderdyk te komen? Zoo ja, dan is 't
dóórgaan naar den Haag eene kleinigheid.
Heel hartelyk gegroet van
Uw liefhebbende
Douwes Dekker
Het komen by ons, in geval ge uw avouéschap opgaaft, zoude U immers in staat
stellen betere dagen af te wachten zonder schulden te maken. Ik weet by ondervinding
wat dat is.

[11 maart 1869
Van den Rijn (XX)]
11 maart 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
60. (M.M.)
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Van den Rijn, 9 Maart.
De Kölnische-Zeitung heeft dezer dagen eene harer kolommen gewijd aan eene
vlugtige beoordeeling der onlangs overleden celebriteiten Lamartine en Troplong.
‘De naam van den laatste (aldus laat zij zich over den voorzitter van den franschen
Senaat uit) was te naauwernood buiten de grenzen van Frankrijk bekend. Hij was
een goed, arbeidzaam jurist, die, ten gevolge zijner verdiensten als schrijver, reeds
in het jaar 1835, naauwelijks veertig jaren oud, tot lid van het Hof van Cassatie werd
benoemd. Zijn hoofdwerk was het “Droit-civil expliqué”, 't welk van 1833 tot 1858
in 28 deelen het licht zag. Reeds onder de regering van Lodewijk Philips wist men
zijne verdiensten te waarderen, daar hij door dien Vorst tot Pair benoemd werd. Eene
eigenlijk gezegde staatkundige loopbaan werd hem eerst onder het Keizerrijk geopend,
waartoe hij echter niet alleen door zijne regtskundige kennis, maar ook, en vooral,
door zijn volslagen gebrek aan vastheid van grondbeginselen in aanmerking kwam.
Nadat hij zoowel de Restauratie, als de Julij-dynastie, gediend had, sloot hij zich aan
de Republiek aan. Hij behoorde evenwel tot die meerderheid, welke den uit de
omwenteling van 1848 voortgekomen stand van zaken beschouwde als eene
overgangs-periode, en daarom verzuimde hij dan ook niet, zich terstond te wenden
naar het opgaande gesternte van Lodewijk Napoleon. Reeds in 1852, dus als het ware
onmiddelijk na den staatsgreep, werd hij tot Senator, tot voorzitter van den Senaat
en tot president van het Hof van Cassatie benoemd. Troplong was de ontwerper van
al de Senatus-consulten, die, sedert 1852, de Grondwet eenigzins wijzigden in de
rigting van eenige meerdere vrijheid. Op zijne welsprekendheid valt overigens niet
te roemen. Natuurlijk waren hem groote inkomsten toegelegd, welke hij echter met
bijna vorstelijke mildheid verteerde, in dat opzigt geheel verschillende van zijner
voorganger Dupin, dien men algemeen voor verregaand gierig hield. Er wordt
verhaald, dat hij jaarlijks meer dan 15,000 fr. aan liefdadige doeleinden uitgaf. Ten
allen tijde schijnt hij een voorbeeld van groote werkzaamheid geweest te zijn, en als
bewijs wordt aangevoerd, dat hij ook nog in de hoogste betrekkingen immer voor
de pers werkte, en zelfs nog artikelen voor de dagbladen schreef. Een uitstekend,
onafhankelijk karakter bezat hij niet; men moet bekennen, dat hij dan ook voor het
Keizerrijk onbruikbaar zou geweest
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zijn. Als president van den Senaat zal men moeijelijk iemand vinden, die zijn verlies
volkomen vergoedt, en dat is wel het schoonste 't welk men van hem zeggen kan.’
De Mainzer-Beobachter, op hare beurt, maakt deze beschouwing van de Keulsche
courant tot een onderwerp van hare beoordeeling. ‘Wij begrijpen niet (aldus redeneert
dat orgaan), hoe men zoo met ééne pennestreek een man kan beoordeelen, wiens
loopbaan dan toch belangrijk genoeg was om hem eene meer wetenschappelijke en
menschkundige kritiek waardig te keuren. Wie zich daartoe niet in staat gevoelt,
gelijk wij de vrijheid nemen van de Keulsche courant te onderstellen, is met zwijgen
verantwoord. Indien zulk zwijgen de eigenliefde eener redactie, die gaarne tegenover
hare lezers den schijn aanneemt, van alles onderrigt te zijn, op te zware proef stelt,
wat moet dan die eigenliefde niet lijden door het uiten van oordeelvellingen, zoo
onbekookt als die, welke in de necrologie der Kölnische-Zeitung voorkomen. Daar
is een man, die zijn leven, zijn zeer arbeidzaam leven, doorbrengt in studie van het
regt; onder vier verschillende regeringsvormen wordt hij waardig gekeurd om aan
het hoofd te staan van de uitgelezenste personen zijner natie; die man wordt geschetst
als bijzonder weldadig; de meer vrijheid ademende wijzigingen in de Grondwet zijn
van zijne hand. Hij wijdde alzoo zijnen tijd en zijnen geest aan het regt; een groot
gedeelte van zijn vermogen aan de armen; zijnen invloed, zijne bekwaamheden en
zijn hart aan de vrijheid... en zie, dezelfde pen, die dit alles getuigt, begint en eindigt
haar verslag met een droog, wreed en dom: karakter bezat Troplong niet! Moet dit
alles bewezen worden uit het feit, dat hij noch in 1830, noch in 1848, noch in 1852
zijn ontslag nam? Diende hij niet, en bleef hij niet dienen hetzelfde Frankrijk, zijn
vaderland? Waarheen zou het met de maatschappelijke orde, indien allen, die daarvan
de steunpilaren uitmaken, zich terugtrokken bij dynastieke verandering. Die
beschuldiging van karakterloosheid wegens het dienen van verschillende dynastien
noemen wij afgezaagd en kinderachtig. Zij is bovendien, in den mond van velen,
niet opregt, en wij zouden weinig moeite hebben om aantetoonen, dat de
Kölnische-Zeitung zelve onder die velen behoort. Hoe oordeelt zij over de
hannoversche staatsdienaren, die, teregt of ten onregte, zóó gehecht zijn aan het
geslacht der Welfen, dat zij eens voor al de aanbiedingen van het Berlijnsche Kabinet,
om hun vaderland onder de zwart-witte vaan te
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blijven dienen, met verachting afwijzen? Zulke personen zijn, volgens
nationaal-liberale meening, hoofdig, - niet op de hoogte van hunnen tijd, - ja, zelfs
verraders van het groote duitsche vaderland! Als gewoonlijk, kiezen wij geene partij,
doch wenschen regt en billijkheid in acht genomen te zien ten opzigte van alle partijen
en personen. Wij erkennen ootmoedig, van den heer Troplong te weinig te weten,
om hem tot een onderwerp onzer hoofdartikelen te maken, en daarom laten wij het
oordeel over zijne verdiensten aan dezulken over, die òf hem nader stonden en dus
in staat waren naauwkeuriger ingelicht te zijn, òf hem meer van verre beoordeelen,
en daardoor meer kans hebben van zich vrij te gevoelen van staatkundige
tegen-ingenomenheid. Men meene overigens niet, dat onze eischen op dit punt vreemd
zijn aan huishoudelijke belangen onzer eigene nationaliteit. Te dikwijls ergerden wij
ons aan den toon der noordduitsche woordvoerders omtrent hen, die meenden,
getrouwheid schuldig te zijn aan Vorstenhuizen (en daarin welligt verder gingen dan
welbegrepen vaderlandsliefde gedoogt), om thans niet verontwaardigd te zijn over
den aanval tegen eene uitstekende persoonlijkheid, die juist anders heeft gehandeld
dan hetgeen de Keulsche courant in de aanhangers van Koning George zo berispelijk
vindt. Welk zou haar oordeel over Troplong geweest zijn, indien hij na 1830, in het
buitenland, tegen Lodewijk Philips, - na 1848 tegen Republiek en Keizerrijk had
geconspireerd?’
Ook over Lamartine is het oordeel der Kölnische-Zeitung ver van gunstig. ‘Men
behoort (aldus verzekert zij) het bewonderen van dien man aan de fransche natie
overtelaten, en indien hij later door dezen of genen de grootste dichter der negentiende
eeuw genoemd wordt, zal men daarover de schouders ophalen. Wij althans hebben
steeds vruchteloos gepoogd, in bewondering te ontvlammen voor den dichter der
Méditations poétiques en der Harmonies religieuses. Er heerscht in zijne
beschouwingen zekere vaagheid, iets onbestemds, en naast zijne godsvrucht zekere
manie van zelfbespiegeling, die onmogelijk een goeden indruk maken kan op een
mannelijk krachtig gemoed.’... ‘als dat der redactie van de Kölnische-Zeitung,’ laat
het Mainzer blad daarop volgen, waarin overigens deze geheele beschouwing over
Lamartine aan eene strenge kritiek wordt onderworpen. Zeer vreemd wordt het
gevonden, dat slechts in het voorbijgaan melding wordt gemaakt van Lamartine's
weigering om Lode-
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wijk Philips te dienen en gunsten van Keizer Napoleon aantenemen; hetgeen hem
ten minste had moeten vrijwaren tegen beschuldigingen van ‘weekheid’,
‘karakterloosheid’ enz., die hem door het Keulsche blad naar het hoofd worden
geworpen.

[11 maart 1869
Brief van Kallenberg vd Bosch aan Potgieter]
11 maart 1869
Brief van R.J.A. Kallenberg van den Bosch aan E. J Potgieter. Dubbel velletje
postpapier, tot het midden van blz. 3 beschreven. (U.B. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Huize Laanzicht 11 Maart 69
WelEdelgeboren Heer!
De tijding die UEg. de goedheid had mij meêtedeelen, van de terugkomst in het
land van Mev: D.D. en hare vereeniging met haar man. heeft mij zeer verheugd. De arme vrouw die zóó veel geleden heeft, die zóóveel zorg gedragen heeft, zal dan
nu, welligt voor hoe kort, nog eenige gelukkige dagen smaken, en zij heeft ze wel
verdiend. - Hartelijk wensch ik haar toe dat hare verwachting van eene betere toekomst
zich nu moge verwezenlijken, dat werkelijk D. zich zelf gelukkig gevoelt, de trouwe
vrouw, en zijne lieve kinderen weder bij zich te hebben, en dat het hem gelukt zij
genoeg te verdienen om hen allen te onderhouden. De terugkeer tot de ellende en
armoede van vroeger zou haar den doodsteek geven.Raadselachtig is het zeker hoe D- aan de gelden gekomen is, om vrouw en kinderen
zulk eene reis te doen ondernemen en die hem in staat stellen ze bij hem te houden,
en voor de opvoeding van de laatsten te zorgen. Ik vernam ook niets van eenige
aanstelling, en zal mij bij gelegenheid informeren bij mijn broeder te s'Hage, of hem
daarvan iets ter oore gekomen is.Wat de gelden aangaat die UEg. nog in kas hebt, met uw welnemen zoude ik
denken dat het welligt het beste was, die som aan Mev: D. buiten weten van D. ter
hand te stellen; om te dienen als spaarpot voor de kinderen of als geheime schat,
wanneer onverhoopt de magere jaren in dat avonturiersleven weder mogten aanbreken.
- Zoo dit plan echter uwe goedkeuring niet mogt wegdragen, was het dan misschien
niet het beste om die gelden te bewaren voor een mogelijk komenden kwaden tijd.Ik begrijp echter dat UEg: die zich zooveel moeite getroost heeft ter
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wille der arme vrouw, gaarne van Uw rentmeesterschap wilt ontheven zijn. - Wat
dus uw voornemen ook zij, hecht ik daar geheel mijn zegel aan, voor het geringe
aandeel dat ik mogt hebben aan den kleinen bewaarden schat.Nogmaals U hartelijk dankende voor uwe welwillendheid die mij in kennis bragt
met eene gelukkige wending in het lot van Mev: Dekkers, in wier wedervaren ik
steeds zooveel belang stel, noeme ik mij met de meeste hoogachting en vriendschap
UEg. Dienstw: Dienaar
R.J.A. Kallenberg van den Bosch

[12 maart 1869
Brief van Multatuli aan Houwink]
12 maart 1869
Brief van Multatuli aan J. Houwink. Dubbel velletje postpapier, tot het midden
van de tweede bladzijde beschreven. (M.M.)
den Haag, 12 Maart 1869
Waarde Houwink, Reeds nu schryf ik U (om Maandag een telegram uittewinnen)
dat Eduard volgens afspraak op dien dag met de Lemster boot van Amsterdam zal
vertrekken, en daarna met de binnen boot van de Lemmer naar Sneek. Gy ziet dat
wy dus van Uwe vriendelyke gastvryheid gebruik maken.
Vergeet s.v.p. niet dat hy een kind is, in den waren zin van 't woord, en dat hy
volstrekt niet beleedigd zal zyn, als Geert en Martinus hem een knikkerparty
voorstellen. Hy heeft my beloofd geen borreltjes te zullen drinken, en niet te rooken.
Ik beken dat hy er de lengte toe heeft, maar dat is niet genoeg. Het bederft het
denkvermogen.
En dan wilde ik U vragen of we hem a.s. Saterdag weer thuis krygen. Hem langer
daar te laten, zou misbruik zyn Uwer vriendelykheid en ons tevens hard vallen, daar
hy een vrolyke gezellige jongen is.
Dag beste lieve Nicht, weest hartelyk gegroet.
Uw vriend
DD
Laat Eduard maandag avend telegraferen dat hy aangekomen is, en zeg hem s.v.p.
niet dat ik U schryf over borreltjes en rooken. Ik bedoel niet hem te laten contrôleren.
Ik denk wel dat i zyn woord zal houden.
Adieu!
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Dat Fennema verleden Zondag niet kwam wyl hy 't huis niet vinden kon. Men had
hem in den war gebragt met straat en No. Nu weet hy het, en ik denk wel dat hy
vandaag of morgen komen zal. 't Scheen me een flinke jongen toe.-

[12 maart 1869
Van den Rijn (XXI)]
12 maart 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 61.
(M.M.)
In een deel van de oplaag blijkt deze inzending niet te zijn geplaatst op 12 maart,
maar in het nummer van 13 maart.

Van den Rijn, 10 Maart.
Men herinnert zich, dat de Kölnische-Zeitung onlangs gewag heeft gemaakt van een
eerlang tot stand te komen verbond tuschen Frankrijk, Italie en Oostenrijk. Van
verschillende zijden is de juistheid van dat berigt in twijfel getrokken, maar de
Keulsche courant houdt haar staande, ook op grond van een schrijven van een harer
Parijsche correspondenten, die tevens bijzonderheden mededeelt omtrent den stand
der onderhandelingen tusschen Belgie en Frankrijk. ‘De belgische aangelegenheid
is (schrijft die berigtgever, onder dagteekening van gisteren) nog niet uit den weg
geruimd. De kwestie komt op dit oogenblik hierop neder: de fransche Regering heeft,
zoo als bekend is, acte genomen van de verklaringen, welke de belgische ministers
in den Senaat hebben afgelegd en volgens welke de nieuwe spoorweg-wet geenszins
uit vijandige bedoelingen jegens Frankrijk zou zijn voortgesproten. Daarop afgaande
en tevens op de bewering, dat de zwarigheden der tariefkwestie de belgische Regering
voornamelijk tot deze handelwijze hadden genoopt, heeft men uit Parijs het voorstel
gedaan, zich omtrent de tarieven met elkander te verstaan, en daarbij doen doorstralen,
dat men niet ongezind zou zijn, de belgische grondslagen als die der onderhandelingen
aantenemen. Toen de heer Beyens daarvan kennis had gekregen, heeft hij zich
onmiddellijk van Parijs naar Brussel begeven om aldaar persoonlijk over de zaak te
spreken. Hij is heden reeds hier ter stede teruggekomen. De kwestie wordt nu door
Frankrijk gesteld als volgt: gelukt het ons, omtrent de tarieven eene overeenkomst
met de belgische Regering te sluiten, dan vervallen de bedenkingen tegen de
vereeniging van den spoorweg Arlon-Brussel met den Franschen Ooster-
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spoorweg, en heeft men geen voorwendsel meer om zich tegen die zamensmelting
te verzetten. Het is moeijelijk aantenemen, dat men te Brussel met die wijze van
behandeling der kwestie en met dit spelen op zuiver oeconomisch gebied genoegen
zal nemen, en men vermoedt hier dan ook reeds, dat de engelsche invloed in het
Brusselsche Kabinet zich veel sterker doet gevoelen dan men tot nu toe geloofd had.
Alleen om Belgie vrees aantejagen, verbreidt men thans ook het gerucht, dat Pruissen
aan de Tuilerien volkomen de vrije hand wil laten om zich van Belgie meester te
maken, en op vertrouwelijke wijze heeft te kennen gegeven, dat het zich tegen zulk
eene annexatie niet zou verzetten. Men kan echter geenszins onderstellen, dat men
te Berlijn dergelijke belofte zou hebben gegeven, en dit nog wel op een oogenblik,
waarop Frankrijk ijverig in de weer is om zich bondgenooten te verwerven. Ik meldde
u gisteren, dat Napoleon III en Victor Emmanuel waarschijnlijk reeds, voor zekere
gebeurlijkheden, een verbond hadden gesloten. Ik geloof, heden daarbij te kunnen
voegen, dat, te oordeelen naar verscheidene kenteekenen, die conventie werkelijk,
voor het genoemde doel en met het vooruitzigt van het toetreden van Oostenrijk, in
het midden der vorige maand tot stand is gekomen. Met Oostenrijk is men, wel is
waar, nog niet zoo ver gevorderd. Toch schijnt men het een of ander voortebereiden;
het zal ten minste moeite kosten, het doel der reis van den hertog de Gramont van
Weenen naar Parijs alleen uit persoonlijke belangen van dien diplomaat te verklaren.
In elk geval zal men goed doen, de oogen opentehouden. - Zoo even verneem ik, dat
de bekende italiaansche vertrouwelijke onderhandelaar, de graaf Vimercati, hier is
aangekomen; dit schijnt te meer de aandacht te verdienen, daar ik heden mijn
vermoeden van gisteren kan bevestigen, dat namelijk de ridder Nigra uit Florence
weder op zijnen post hier ter stede terugkomen zal en niet naar Londen verplaatst
zal worden.’
De Kölnische-Zeitung vestigt vervolgens de aandacht op het berigt der fransche
officieuse Patrie, volgens hetwelk op dit oogenblik eene toenadering tusschen Italie
en Oostenrijk plaats grijpt. Zij doet uitkomen, dat de fransche Regering aan die
aansluiting niet vreemd kan blijven, en betoogt voorts (in een hoofdartikel), dat het
fransche gouvernement de aan de Ooster-spoorweg-Maatschappij verleende garantie
niet zou uitstrekken tot door die Maatschappij overtenemen buitenlandsche wegen
(waartoe, zegt zij, het voornemen bestaat), en
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vooral niet tot wegen, zoo als de lijn Groot-Luxemburg, die zonder garantie
onmogelijk kunnen bestaan, indien daarbij niet politieke oogmerken in het spel waren.
Naar aanleiding van dit een en ander, zegt de Keulsche courant: ‘Wij zouden alle
diplomatieke verwikkelingen met meer kalmte kunnen gadeslaan, indien wij niet de
overmatige wapeningen zagen, die, als zij niet tot ontwapening leiden, tot den oorlog
moeten voeren. Waarom ontwapent men niet? Evenzoo kan men gemakkelijk inzien,
dat de bepalingen van den Prager-vrede nagekomen moeten worden, of dat wegens
een ellendig klein stukje grond van vreemde nationaliteit op nieuw een groote oorlog
gevoerd moet worden. Maar waarom komt men de bepalingen van den Prager-vrede
niet na?’

[15 maart 1869
Van den Rijn (XXII)]
15 maart 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
63 (M.M.)
Haussmannisering: onder leiding van Baron Haussmann (1809-1891), sinds 1853
prefect van de Seine, werd Parijs gemoderniseerd door hele volkswijken af te breken
en brede avenues aan te leggen met kostbare gebouwen als de Opéra.
het aanstaande jubilé te Rome: paus Pius IX was 11 april 1819 priester gewijd en
vierde dus zijn gouden jubilieum.

Van den Rijn, 12 Maart.
De Kölnische-Zeitung vangt ditmaal haar wekelijksch overzigt der staatkundige
gebeurtenissen aldus aan: ‘Parijs heeft stormachtige dagen beleefd, en het onweder,
't welk in het Wetgevend Ligchaam broeide, heeft ver daarbuiten bezorgdheid verwekt.
Nog in de laatste dagen zijn op de Beurzen aanmerkelijke dalingen in den
barometerstand waargenomen, - het gevolg van de vrees, dat de oorlogspartij ten
slotte in den Raad des Keizers de bovenhand zou verkrijgen en dan de vermetele
afleiding naar den Rijn van stapel zou loopen. Dat de Tuilerien sedert jaar en dag
verbonden trachten te sluiten, is onbetwistbaar, maar ook zeer begrijpelijk, want
Napoleon III is thans even geïsoleerd als bij den aanvang zijner dictatuur: Spanje is
aan zijne hand ontglipt; Italie heeft hij door zijne dubbelzinnigheid van zich
verwijderd; Oostenrijk heeft eene te bittere ondervinding opgedaan,
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zoo dikwijls het de Napoleontische vriendschaps-hand vertrouwde; Pruissen staat
bij het officiële Frankrijk bepaald zwart aangeschreven; Rusland wantrouwt men
wegens het Oosten, en Engeland neemt elk jaar, dat de krooning van het keizerlijk
gebouw verschoven wordt, eene meer teruggetrokken houding aan. Er blijven alzoo,
om hunne eeuw met Napoleon III in het verderf te storten, geene anderen over dan
de gedepossedeerden met hun sirenen-gezang. In die afzondering ligt een zekere
waarborg voor den vrede; in haar schuilt echter ook het gevaar, en zij levert tevens
de reden, waarom verontrustende geruchten omtrent verbonden met Oostenrijk en
Italie meer indruk maken dan anders het geval zou zijn. Het tweede Keizerrijk steekt
in geene gezonde huid, dit is, helaas! niet langer tegentespreken; de dictatuur heeft
zoo lang onbekommerd uit de bron van den nationalen rijkdom geput, totdat er te
veel goed werd gedaan. Zoo ging het met de financien van den Staat. - zoo met die
van de groote steden Parijs, Lyon, Marseille enz. De “groote daden” der
Haussmannisering, waarop de officieusen steeds zoozeer hebben gepocht, hebben
het Keizerrijk op den rand van datgene gebragt, dat men in de Tuilerien gewoon is
geraakt voor een afgrond te houden, - aan den rand van het parlementarismus; en
indien geene wonderen geschieden, dan zullen de aanstaande verkiezingen de crisis
ten einde brengen. Napoleon III heeft getoond, dat hij met 's lands geldmiddelen te
roekeloos omgaat; met het klimmen van het deficit moest natuurlijk ook de overtuiging
aangroeijen, dat de contrôle weder ernstig gemeend behoorde te worden, - dat daarom
eene zelfstandige meerderheid in de Kamer een noodzakelijk iets was. Eene Regering,
die zoo veel met binnenlandsche hervormingen te doen heeft, zou waanzinnig
handelen, indien zij zich moedwillig in een oorlog stortte, bij welks eerste kanonschot
de papieren beurskasteelen in massa ineenstorten en de staatsfinancien insgelijks
eene verschrikkelijke crisis ondergaan zouden. Dat men Frankrijk, in weerwil zijner
verzekeringen van vreedzaam gezind te zijn, van het koesteren van roekelooze plannen
tegen Belgie en Duitschland verdenkt, is een der gevaarlijkste kenteekenen van den
tegenwoordigen tijd.’
- Naar men uit Frankfort verneemt, bestaan in de ter beoordeeling van de onlangs
te Berlijn getroffen overeenkomst benoemde commissie twee gevoelens, die eerstdaags
het onderwerp zullen uitmaken
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der debatten van de vertegenwoordigers der burgerij. De heeren Reinganum,
Schertzetzky, Sauerländer en Heyder namelijk beweren, dat de naar Berlijn
afgevaardigde personen, door het aannemen van de voorgeslagen overeenkomst, hun
mandaat geenszins hebben overschreden. Dat gevoelen zou gegrond zijn op de
meening, dat het woord ‘gunstbewijs’ (Gnadengeschenk), onder welke benaming
een der drie aan Frankfort toegekende millioenen in het des betreffende besluit
voorkomt (men weet, dat dit millioen uit de bijzondere middelen des Konings zal
betaald worden), aan eene verkeerde redactie bij het ministerie van Financien moet
geweten worden, en niet aan eene zucht om de stad Frankfort te vernederen.
Bovendien is, naar het gevoelen van bedoelde heeren, de zaak op wettelijke wijze
uitgemaakt, en dus verheven tot fait accompli. De overige leden der commissie echter
(de heeren Sonnemann, Hadermann en Prior) beweren, dat die uitdrukking niet met
de waardigheid der stad is overeentebrengen, en dat derhalve slechts de twee uit 's
lands kas te betalen millioenen, doch geenszins het door den Koning daarbij gevoegde
derde millioen, behooren aangenomen te worden. Men ziet met veel spanning den
uitslag dezer kwestie bij de behandeling in den Stadsraad tegemoet.
- Te Darmstadt heeft de Tweede Kamer hare goedkeuring gehecht aan de van 1863
to 1865 gedane militaire uitgaven, met uitzondering eener som van 5897 fl., die aan
tractement van een commandant van Darmstadt schijnt besteed te zijn. - De hessische
Volksvertegenwoordiging heeft mede aangenomen het ontwerp van wet omtrent de
privaat-regtelijke positie van industriële genootschappen. Dit ontwerp stemde geheel
overeen met hetgeen onlangs te dier zake door het Noordduitsch-Verbond is
vastgesteld.
- Men leest in katholieke bladen, dat alom in de Rijnstreken gelden verzameld
worden voor het aanstaande jubilé te Rome. Hier en daar maakt men aanstalten tot
illuminatien en optogten met fakkels.

[17 maart 1869
Van den Rijn (XXIII)]
17 maart 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
65. (M.M.)
In een deel van de oplaag werd het onderstaande niet geplaatst op 17 maart, maar
in het nummer van 18 maart.
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Van den Rijn, 15 Maart.
De Kölnische-Zeitung komt nogmaals terug op het onlangs door haar medegedeelde
berigt, dat pogingen zouden worden aangewend om een verbond tusschen Frankrijk,
Italie en Oostenrijk tot stand te brengen. Zij stelt op den voorgrond, dat zij niet, zoo
als men beweerd heeft, gesproken heeft van een tusschen de Regeeringen van
Frankrijk en Italië gesloten of te sluiten verdrag en nog minder van een voor de deur
staanden oorlog van Frankrijk en Italie tegen Pruissen, waaraan ook Oostenrijk,
krachtens een gesloten tractaat, zou moeten deelnemen. Zoo ver zijn de zaken nog
niet, zegt de Keulsche courant, en al de tot dus ver ingekomen berigten bevestigen
de meening, dat de vrede in dit jaar niet gestoord zal worden. Zij houdt daarentegen
staande, dat haar berigt, volgens hetwelk Keizer Napoleon en Koning Victor
Emmanuel in het geheim onderhandelen of onderhandeld hebben over het sluiten
van een verbond, waaraan ook Oostenrijk zich zou aansluiten, in de hoofdzaak juist
is, en zij doet daarbij uitkomen, dat dit berigt wel van vele zijden in een bespottelijk
daglicht gesteld, maar nog niet officieel of officieus gelogenstraft is geworden. Dit
op den voorgrond stellende, geeft de Kölnische-Zeitung het woord aan haren
Parijschen correspondent, die haar, onder dagteekening van gisteren, nadere
bijzonderheden omtrent deze zaak heeft medegedeeld. ‘In Frankrijk (zegt de bedoelde
berigtgever) bestaat eene magtige oorlogspartij, welke al die elementen voor zich
heeft weten te winnen, die het uit meer of minder zuivere vaderlandsliefde betreuren,
dat het regtmatige overwigt van Frankrijk in Europa door de gebeurtenissen van 1866
in zijne grondvesten is geschokt. De leiders dier partij zien voorts zeer duidelijk in,
dat Frankrijk geen enkelen bondgenoot bezit. Van daar het coquetteren met de in
Duitschland onttroonde Vorsten en velerlei kuiperijen in Zuid-Duitschland, waaraan
sommige schakeringen der clericalen en der zoogenaamde volkspartij, in weerwil
harer luide betuigingen omtrent hare duitsch-gezindheid, niet altijd vreemd zijn
gebleven. Nadat men - in den vorigen zomer - te vergeefs getracht had, zich Engelands
bijstand of neutraliteit te verzekeren; nadat men, door den val der Bourbons in Spanje,
het vooruitzigt verloren had van, zoo noodig, te Rome door die mogendheid vervangen
te zullen worden, rigtte men zijne blikken naar het ijverig met zijne reorganisatie
bezig zijnde Oostenrijk. Hier vond men een minister, den graaf von Beust, die van
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de medewerking van Frankrijk snel partijtrok, ten einde Pruissen die sympathie te
ontrooven, welke de hongaarsche natie aan het van Berlijn uitgaande streven naar
de duitsche eenheid steeds had betoond.
‘Intusschen ontwikkelde prins Metternich te Parijs een in het oog vallende ijver,
waaromtrent te zijner tijd in dit blad bijzonderheden zijn medegedeeld, en te gelijker
tijd achtte de jegens Pruissen vijandige partij aan het Hof van Victor Emmanuel niemand zal voorzeker aan het bestaan van zulk eene partij twijfelen - het oogenblik
gunstig om, te zamen met vertrouwelingen van Keizer Napoleon, de hoofdtrekken
van een verdrag te ontwerpen, hetwelk door de onbescheidenheid van een
hooggeplaatst man, met het doel om het plan niet tot rijpheid te laten komen, openbaar
werd gemaakt; maar dat desniettegenstaande in het midden der maand Februarij op
de Tuilerien in overweging genomen en in de hoofdzaak goedgekeurd is geworden.
Juist om dien tijd - 14 Februarij - keerde Victor Emmanuel hals over kop uit Napels
naar Florence terug, ten einde het ontstaan eener ministeriële crisis te voorkomen,
welke dreigde uittebarsten, daar ook de italiaansche ministers, en wel door een zeer
naauw tot den Koning in betrekking staand persoon, die te Parijs woont, kennis
hadden gekregen van de onderhandelingen, welke buiten het italiaansche Kabinet
om gevoerd waren geworden. De crisis schijnt toen verhoed te zijn door de
verzekering, dat al die plannen alleen met het oog op zekere gebeurlijkheden beraamd
waren en alzoo voor het oogenblik geenerlei bindende kracht hadden. Wat Oostenrijk
betreft - en daarop schijnt het voltooijen dier plannen tot dus ver schipbreuk te hebben
geleden - dat Rijk heeft er veel meer belang bij, een strijd tusschen Frankrijk en zijne
bondgenooten tegen Pruissen te bevorderen, dan zich zelf mede aan de
wisselvalligheden van zulk eenen oorlog bloottestellen. Daarom slaat zijne diplomatie
ook geenszins elk voorstel dadelijk af, maar draagt zij, aan den anderen kant, ook
zorg er voor, niet feitelijk aan die combinatien deeltenemen. Zoo staan, schijnt het,
thans de zaken, en de fransche oorlogspartij, inziende, dat zonder goede bondgenooten
geen oorlog tegen Pruissen gevoerd kan worden, en wetende, dat noch de mobile
nationale garde voldoende geoefend is, noch de kaders van het fransche leger
volkomen krijgsvaardig zijn, stelt het vervullen harer bedoelingen steeds verder uit,
voorloopig tot na de verkiezin-
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gen, - later, vermoedelijk, tot in den winter, zoo als reeds in het vorige jaar is
geschied.’
De berigtgever acht het niet onmogelijk, dat de volken zelven door de luide geuite
zucht naar vrede die kleine, maar magtige oorlogspartij zullen dwingen, de wapenen
nederteleggen, en hij meent, dat geen candidaat bij de aanstaande verkiezingen in
Frankrijk met een ander dan een volkomen vreedzaam programma voor den dag zal
durven komen.

[18 maart 1869
Van den Rijn (XXIV)]
18 maart 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
66. (M.M.)

Van den Rijn, 16 Maart.
De Kölnische-Zeitung bevestigt het reeds van andere zijden vermelde berigt, dat de
‘naamlooze vennootschap,’ die de staatsspoorwegen in Nederland exploiteert en
onder anderen ook ‘den zoogenaamden Luik-Limburger-spoorweg, van Ans over
Hasselt naar de nederlandsche grenzen,’ dien laatsten weg aan de fransche
Ooster-Spoorweg-Maatschappij heeft overgedragen. Zij voegt daarbij, dat die
Maatschappij als voorwaarden heeft bedongen, dat zij hare wagens ‘tot Rotterdam’
zou mogen laten doorrijden, en dat de helft van het gebouw der spoorweg-station
aldaar aan haar zou worden afgestaan, waar zij haar personeel zou aanstellen en een
fransch bureau voor het afgeven der biljetten en het verzenden van goederen zou
oprigten.
- Volgens eene opgaaf der Neue Allgemeine-Zeitung, zijn in den laatsten tijd niet
minder dan 33 vlugschriften verschenen, welke het opwekken van agitatien in
Hannover en Hessen, ten voordeele der onttroonde Vorsten van die landen, ten doel
hebben, en waarvan door de agenten van die gewezen Souvereinen vele balen zouden
zijn ingevoerd.
- De pruissische minister van Handel en Nijverheid heeft last gegeven tot het
aanvangen der voorbereidende werkzaamheden, ter voortzetting van den ijzeren
spoorweg van Emden naar Norden. Tevens verwacht men, dat eerstdaags het oude
plan, om een spoorweg te leggen van Emden over Aurich naar Lande, weder zal
worden opgevat.
- In een correspondentie-artikel wordt aan de Kölnische-Zeitung
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medegedeeld, dat hoogst waarschijnlijk het handelsverdrag tusschen Pruissen en
Zwitserland weldra tot stand zal komen. Het vroeger medegedeelde berigt, 't welk
voornamelijk door zuidduitsche bladen verspreid werd, alsof de bijeenkomst der
ministers von Hohenlohe en von Varnbühler te Nordlingen het sluiten van een
handelsverdrag van Zwitserland met ‘de Tolvereeniging’ zou ten doel gehad hebben,
schijnt van allen grond ontbloot te zijn.

[19 maart 1869
Van den Rijn (XXV)]
19 maart 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 67.
(M.M.)
Gezien de eendere datering van 16 Maart behoort het onderstaande tot dezelfde
inzending als de bijdrage in het nr. van 18 maart.
In een deel van de oplaag komt Multatuli's inzending in haar geheel voor op 19
maart.

Van den Rijn, 16 Maart.
Dezer dagen heeft aan de universiteit te Warschau eene promotie in de geneeskunde
plaats gehad, waarbij zoowel voor de dissertatie, als voor het verdedigen en aanvallen
der theses, de duitsche taal gebruikt werd. Het onderwerp der dissertatie was o.a.
hierom belangrijk, dewijl daarbij voorkwam eene beschouwing van den invloed op
de gezondheid van zekeren bedwelmenden drank, kumeys genaamd, die uit gegiste
paardemelk bestaat, en door Steppen-bewoners veel gebruikt wordt. De ondervinding
zou namelijk geleerd hebben, dat de kumeys veel heilzamer op borstkwalen werkt,
dan al de minerale wateren, en dat in de streken, waar deze drank gebruikt wordt,
volstrekt geene tering wordt aangetroffen.
- De Rijnsche bladen behelzen een berigt uit Lithauen, volgens hetwelk de
Evangelisch-Gereformeerde gemeenten aldaar, welker leden bijna zonder uitzondering
Polen zijn, zich tot den Keizer hebben gewend, met het verzoek om opheffing der
bepaling, dat zij zich, in hunne godsdienstige bijeenkomsten, uitsluitend zullen moeten
bedienen van de russische taal. De adressanten beroepen zich op de hun gegeven
beloften, dat zij ten allen tijde in het gebruik hunner taal zouden worden gehandhaafd.
In weêrwil daarvan voorspelt men algemeen, dat hun verzoek zal worden afgeslagen,
dewijl tegenwoordig in de russische regeringskringen een aandrang heerscht tot
russificatie, waaraan zelfs de Czaar geen weêrstand weet te bieden.
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[19 maart 1869
Oproep in de Rotterdamsche Lantaren]
19 maart 1869
De Rotterdamsche Lantaren, orgaan der vereeniging ‘Het Algemeen Stemregt’,
Nummer 11, blz. 165-166, publiceert een oproep Aan de kiezers. (I.I.S.G. Amsterdam;
fotokopie M.M.)
Het stuk is ongetekend en zal dus wel van de redacteur G.W. van der Voo afkomstig
zijn. Zie ook 13 mei 1869.
Het motto en alle vijf citaten zijn ontleend aan Multatuli's publikatie van oktober
1860: Aan de stemgeregtigden in het Kiesdistrikt Tiel; zie V.W. I, resp. blz. 433, 438,
444, 446, 449 en 440.

Aan de kiezers.
Dan zou ik aan dat volk vragen om eene plaats in de vertegenwoordiging... om te
protesteeren...’
MAX HAVELAAR, Deel 11, pag. 183.
Ik wijs u op Multatuli's ‘Indrukken van den dag’, (zijn beroep op de kiezers, 7 October
1860). Ik meende goed te doen eenige regels van sommige bladzijden te herhalen:
‘Het is tijd en meer dan tijd, dat de Kamer wete, dat het der natie onverschillig is,
wie de ministeriële zetels bekleeden; dat het Nederlandsche volk moede is van die
partij-kwestiën, waarbij het slechts individuën geldt; dat zij van de Regering verwacht
de ontwikkeling van hare zedelijke belangen, van hare materiële hulpmiddelen en
van hare politieke regten; van hare Vertegenwoordiging; dat zij wake voor die regten,
dat zij een heilzaam tegenwigt tegen mogelijke willekeur vorme, een kracht en steun
schenke, wanneer de Regering haar pligt vervult.’
Bl. 49.
‘Ik zie namelijk geen heil in uitsluitend behoud, evenmin als ik heil verwacht van
oppositie quand même, of van een liberalisme, dat Westersche vormen zou willen
geven aan Oostersche zaken.
‘Ik geloof integendeel, dat er iemand noodig is, die zonder eenige afhankelijkheid
van partijbegrippen het goede voorstaat, onverschillig of het moet worden daargesteld
als iets nieuws, of behouden uit het reeds bestaande.’
Bl. 57.
‘Ik ben kleurloos in dien zin, dat ik huiveren zoude de begrippen aan te kleven
dergenen, die heil verwachten van streng behoud. Ik wensch
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integendeel veel veranderd te zien, en begrijp volstrekt niet hoe men, met het oog
op de wrange vruchten, die het bestaande gedurig afwerpt, aan dat bestaande kan
verkleefd zijn.’
Bl. 59.
Ook in politieke geloofsbelijdenissen heerscht veelal leugen voor. Ik weet dit, en
waarschuw u daarvoor. De proef is zeer eenvoudig. Men vrage niet: ‘wat zegt gij?’
Men vrage: ‘wat hebt gij gedaan?’
En met deze eenvoudige opmerking sluit ik dit eerst beroep op het volk van
Nederland.
Bl. 64.
Niemand is zeker van de toekomst; waar het slagen zekerheid ware, zou de verdienste
van het pogen nietig wezen. Ik weet niet of het mij gelukken zal een einde te maken
aan de gruwelen, die daar ginds den naam en de godsdienst van Nederland schande
aandoen, maar dit verklaar ik plegtig, dat ik mij van mijn streven op geenerlei wijze
zal laten afbrengen, en dat alle tegenwoordige en toekomstige ministers de moeite
sparen kunnen, mij door ‘winstgevende’ bedieningen, - zoo luidde de term van een
bod, - of nog winstgevender kontrakten, te bewegen tot verraad aan het doel, dat ik
voor oogen heb. Mijne bekwaamheden zijn luttel, - mijne persoonlijke neigingen
leiden mij meer tot kalmte dan tot moeijelijken strijd, - maar hoe zwak ook, zie ik
den vijand rustig in 't gezigt, en wanhoop niet aan de overwinning. Ik heb wilskracht,
en ik weet wat ik dragen kan: multa tuli.

[20 maart 1869
Van den Rijn (XXVI)]
20 maart 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
68. (M.M.)
In een deel van de oplaag komt deze bijdrage voor met weglating van de laatste
alinea.
Sadowa: de nederlaag van Oostenrijk tegen Pruisen, 3 juli 1866, meestal de slag
bij Königgrätz genoemd.
Grim: door de beroemde linguist Jakob Ludwig Karl Grimm (1785-1863) en zijn
broer Wilhelm (1786-1859) was in 1852 het grote standaardwerk Deutsches
Wörterbuch opgezet.
Neuenburg: duits-zwitserse naam voor de frans-zwitserse stad Neuchatêl. Ofschoon
sinds 1814 éen der zwitserse kantons, was Neuchatêl tot 1848 een vorstendom met
de pruisische koning als soeverein.
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Van den Rijn, 18 Maart.
In de eergisteren gehouden zitting van den gemeenteraad van Frankfort is, na eene
discussie, die 4½ uur geduurd heeft, met 32 tegen 16 stemmen, aangenomen het
voorstel der meerderheid van de commissie, aan welke de met Pruissen gesloten
overeenkomst verzonden was geworden. Dat voorstel hield in, dat de vergadering
verklaarde, in de toezegging van de zijde van Pruissen, voorkomende in de
overeenkomst van 26 Februarij, om eene som van 3 millioen th. te betalen, niets
meer te zien dan het vervullen der door de stad Frankfort krachtens de tractaten aan
Pruissen gestelde eischen, en dat zij protesteerde tegen de door den pruissischen
minister van Financien eenmaal gebezigde uitdrukking, dat het derde door den Koning
uit zijne eigene middelen te verstrekken millioen als een gunstbewijs moest worden
aangemerkt.
- Als een staaltje van den toon, dien sommige zuid-duitsche bladen tegen Pruissen
aanslaan, deelen pruissische couranten een uittreksel mede uit een dezer dagen door
de te Munchen verschijnende Volksbote geleverd artikel. ‘De politieke hemel (schrijft
dat orgaan der ultramontaansche partij) bedekt zich met wolken: de wraak voor
Sadowa is in aantogt. Alles zou ons moeten bedriegen, indien dit niet gebeurde:
indien het bloed onzer in tien gevechten door Pruissen en zijne waalsche bondgenooten
verslagen broeders, - indien het gebeente van duizenden, die wij de onzen noemden
in het leven, de onzen noemden in den dood, hetwelk op tien slagvelden ligt te
bleeken, - indien het jaar 1866 en al het onregt, en al het verraad, en al de nooden,
en al de ellende van dat jaar en van de volgende jaren niet spoedig verschrikkelijk
zullen geboet worden. Moge een wreker opstaan uit onze asch! hebben de geliefde
dooden, die Pruissen in den moedwillig uitgelokten, schandelijken broederoorlog
verslagen heeft, sedert drie jaren tot den Hemel geroepen. De wraak is nabij, - de
boeting naakt, - de Nemesis maakt zich gereed om optestaan, - de eeuwige
geregtigheid heft de zwaar gewapende hand op om te slaan; en dat is goed; alles is
goed wat regtvaardig is, ook de oorlog, die voor eene regtvaardige zaak gevoerd
wordt... Wij verlangen rust en vrede in onze huizen, in den Staat, in het oude Europa:
maar daarvoor moeten de afgoden van het brutale geweld van hunne altaren geworpen
worden. De verpersoonlijking van dit alles is het onbeschaamde borussendom; dat
moet gebogen, gebroken
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worden... Europa kan niet tot rust komen, als Pruissen, de rustverstoorder, niet
vernederd, niet onschadelijk gemaakt wordt. Europa echter, zoo schijnt het, wapent
zich om Pruissen te vernederen. Napoleon heeft het aan Pruissen zelf overgelaten,
zich ten gronde te rigten, en het heeft zich ten gronde gerigt; in zedelijken zin is het
vernield, - in politieken zin zal het vernield worden. Het verlagende bewustzijn, dat
Pruissen sedert 1866 niet gestegen, maar gezonken, diep gezonken is, kon het
duidelijker uitgesproken worden, dan in de jongste Berlijnsche troonrede is
geschied?... De pruissische adelaar laat den kop en de vleugels hangen als eene zieke
duif of als een gier, die zich de maag overladen heeft. Pruissen “denkt aan niets
anders dan aan den vrede,” heette het ditmaal. Maar Pruissen is bang en teregt. Een
ijzeren band omgeeft het van het westen naar het zuiden en het oosten, wraak
ademende voor Sadowa, en slechts wij, wij alleen zijn getrouw gebleven,’ enz.
Met het oog op dat opstel zegt een ander beijersch blad, De Augsburger
Abend-Zeitung: ‘Sedert de onzalige dagen van het Rijn-Verbond en zelfs te midden
der bloedige woelingen van het jaar 1866 waagde het verraad aan het vaderland het
niet, zoo openlijk en stout het afzigtelijke hoofd opteheffen, zoo als thans, tot schande
van Beijeren, geschiedt in een blad, hetwelk, in spijt van dat alles, doorgaat voor een
orgaan van die partij, welke de ultramontaansche genoemd wordt, en die zich zelve
de vaderlandsche noemt.’
- Nadat in de zitting van den Bondsraad op 31 Maart jl. besloten was, dat van
regeringswege hulp zou worden verleend tot het afwerken van het duitsche
woordenboek van Grim, verneemt men nu, dat Waldeck, onder verwijzing naar de
voorwaarden, waarop deze Staat onder de administratie van Pruissen is overgegaan,
geweigerd heeft, aan die ondersteuning deeltenemen. Het Vorstendom
Schaumburg-Lippe heeft zich te dien aanzien nog niet bepaald verklaard, en het
Staatje Reuss (jongere linie) stelt velerlei voorwaarden, alvorens het zich tot toetreden
wil verbinden. Pruissen heeft voor de jaren 1869-1873 eene som van 800 th.
toegezegd, mits de overige Staten van het Noordduitsch-Verbond gezamenlijk de
overig benoodigde 700 th. 's jaars bijeenbrengen. Wel is door die Staten voorloopig
reeds voor meer dan dat bedrag ingeschreven, doch daaraan zijn zoo vele en velerlei
voorwaarden verbonden, dat deze zaak nog altijd niet als definitief geregeld kan
worden beschouwd.
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- Uit Genève wordt aan de Kölnische-Zeitung geschreven: ‘Men ziet hier binnen
weinige dagen een openbaar dispuut tegemoet tusschen den heer Buisson, van
Neuenburg, en de geestelijken Bard en Paul. Eerstgenoemde theoloog heeft namelijk
de uitdaging der beide laatsten tot het voeren van een woordenstrijd aangenomen,
en het publiek is zeer gespannen op den uitslag. Over het geheel neemt de bevolking
een zoo levendig deel aan den strijd op godsdienstig gebied, dat men wanen zou in
de 16de eeuw verplaatst te zijn. Het orgaan der Neuenburger
Hervormings-Vereeniging, 't welk den titel van Emancipation draagt, is thans in het
licht gekomen. Tot vrij algemene verwondering bevat het eerste nummer van dat
blad betuigingen van adhaesie aan vele beroemde fransche godgeleerden, waaronder
Athanase Coquerel, A. Réville, Waalsch predikant te Rotterdam, en Vacherot, lid
van het Instituut. De Katholieke Courrier de Geneve valt den heer Bungener hevig
aan, dewijl deze in zijne openlijke bestrijding van de stellingen des heeren Buisson
zich zoo ongunstig over de Katholieken heeft uitgelaten. Men ziet daaruit, dat op
godsdienstig gebied eene stormachtige beweging heerscht in de stad van Calvinus.’

[24 maart 1869
Van den Rijn (XXVII)]
24 maart 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no
71. (M.M.)

Van den Rijn, 22 Maart.
Volgens nadere berigten, is de zitting van den Frankforter Stadsraad, waarin de met
Pruissen aangegane overeenkomst is goedgekeurd, tamelijk onstuimig geweest. De
belangstelling in de debatten was zoo groot, dat het publiek herhaaldelijk luide en
storende teekenen van goed- en afkeuring gaf; zoo zelfs, dat de voorzitter meermalen
heeft moeten dreigen, de zaal te zullen doen ontruimen. Over het geheel echter
ontwaarde men bij de toehoorders meer sympathie met het gevoelen der minderheid
van de voorloopige commissie (die voorgesteld had, het door den Koning aangeboden
millioen van de hand te wijzen) dan met het ten slotte aangenomen voorstel der
meerderheid. Een Mainzer blad maakt te dezer zake de opmerking, dat ruwe, barsche
maatregelen gewoonlijk meer in den smaak vallen van onverantwoordelijke
toeschouwers dan van hen, die aansprakelijk zijn voor de gevolgen. ‘Wij, voor ons,
(aldus laat dit blad zich uit)
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noemen het besluit van den Frankforter Stadsraad verstandig. De vraag is niet, of
men, volgens de beginselen van strikt regt, eene hoogere som had kunnen vorderen;
evenmin of een pruissisch ministerie het ware forum uitmaakte, 't welk in deze zaak
te beslissen had. Ook laten wij buiten spel de beschouwingen, die den Koning geleid
hebben tot het aanvullen, bij wijze van gunst, der leemte, welke hij heeft schijnen te
ontdekken in het regtsgevoel van zijne ministers. Hoe anders toch is deze koninklijke
mildheid te verklaren? Neen, geheel afgescheiden van dit alles beweren wij, dat de
Stadsraad van Frankfort zijnen pligt gedaan, en zijn niet gering aantal vijanden te
Berlijn eene poets gespeeld heeft. Velen hoopten op eene domme, koppige weigering,
en wie weet, of niet de koninklijke gever zelf zich eenigzins bedrogen gevoelt. De
Stadsraad had het regt niet, zich al te gevoelig te toonen, ten koste van de bezittingen
zijner medeburgers. Zulke aandoeningen zijn van geheel persoonlijken aard, en
daaraan mag niet worden botgevierd, wanneer de gevolgen drukken zouden op de
schouders van anderen. De vraag blijft evenwel, of de zaak nu als beslist kan worden
beschouwd. De mogelijkheid bestaat, dat Z.M., de benaming van zijn geschenk
gewraakt ziende, zich niet gehouden acht, zijn aanbod gestand te doen.’

[25 maart 1869
Brief van Multatuli aan Houwink]
25 maart 1869
Brief van Multatuli aan J. Houwink. Dubbel velletje postpapier, tot het midden
van blz. 4 beschreven. (M.M.)
Den Haag 25 Maart 69
Waarde Houwink, Ik heb u nog niet eens bedankt voor de twee telegrammen die
gy de goedheid hadt ons te zenden.
Eergister ontvingen wy Eduard's brief, die ons in zoo verre genoegen deed daar
wy er uit zagen dat hy wel was en zich goed amuseerde. Het uitstellen van zyne
terugkomst was een hard geval - maar er was niets aan te doen, daar wy 't (hoe we
ook verlangden) niet op ons geweten durfden nemen om hem te storen in een verblyf
dat hem zoowel nuttig als aangenaam wezen zal. Ik denk dat hy veel geprofiteerd
zal hebben. Ik ben zeer nieuwsgierig naar zyne verhalen, en ook recommandeer ik
my voor iets van U over hem. Ik denk dat gy wel eens verbaasd zult hebben gestaan
over het zonderling mengsel van volwassenheid en kinderlykheid. Ik zelf had wel
eens moeite my
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te herinneren dat hy slechts 15 jaren oud is. Ik hoop zoo dat hy hartelyk met U en
uwe lieve vrouw zal geweest zyn... Maar, wie weet hoe weinig dagen hy eigenlyk
ten Uwent geweest is, daar hy in zyn (kort, zeer kort) briefje van reizen spreekt. Wy
zyn zeer nieuwgierig naar mondeling berigt.
Maar ach, stuur hem nu eindelyk eens terug! Hy zeide dat Gy hem houden wilt
tot Dingsdag den 30n. Misschien zyn er afspraken of plannen van reisjes of zoo iets
die U dezen datum hebben doen vaststellen, en wy mogen er dus geen stoornis in
brengen, maar alsjeblieft dan ook niet langer!
Ik moet den 3n April op reis om te Breda &c lezingen te houden, en zou 't nu erg
verdrietig vinden als hy nòg langer dan den 30n weg bleef.
Het spreekt van zelf dat wy U en Pietje zeer dankbaar zyn voor de aan Edu betoonde
gastvryheid. Wy hopen maar dat het U niet te veel bezwaard moge hebben by Uwe
bezigheden. Wilt ge my eens goed schryven hoe hy 't gemaakt heeft? Niet dat ik ooit
vrees heb voor zyn gedrag, o neen! - maar ik ben zoo belangstellend eens het oordeel
van anderen over hem te hooren. Waarschynlyk hebt gy in hem opgemerkt zekere
onafhankelykheid van oordeel die een gevolg is van ons principe om het
denkvermogen vry te laten. Ik moet echter bekennen dat hy 't goede in zyn karakter
aan myne vrouw te danken heeft, daar ik, treurig genoeg, weinig by hem ben geweest.Wat my betreft, ik ben alles behalve opgeruimd! Door 't mislukken myner hoop
op Friesland zit ik in moeielykheden - zóó dat ik 't byna zal moeten betreuren, myn
gezin hier te hebben laten komen. In Italie waren de kinderen ten minste aan den
gang met leeren en studeren, en daarop is nu hier nog geen uitzigt. Zelfs aan dagelyks
brood zal 't weldra ontbreken. De lezingen die ik in April zal houden, had ik in Maart
moeten hebben om van te leven. Door lydensgeschiedenis, Vastentyd en Paasch ben
ik uitgesteld. Zulken pynlyken dwang had ik willen voorkomen, vandaar myn vroeger
voorstel! Hoe ik 't nu maak tot na afloop van myn reisje weet ik niet! En zulke
omstandigheden drukken den geest! Enfin! Myne vrouw is wel. Ze gaat tegenwoordig, omdat Nonni wat bleek ziet, alle
morgens vroeg met haar wandelen. Dit is wel wat vermoeiend, maar het schynt haar
zelf ook goed te doen. Ik denk dat Non in hare overgangsperiode is daaraan schryf
ik hare bleekheid toe, want overigens is zy zeer gezond en vrolyk.
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't Zal my benieuwen of Eduard behoorlyk met de kinderen gespeeld heeft. Hy is er
volstrekt niet te wys toe.
Hy schreef me, hem niet voor Zaterdag te schryven, waarschynlyk omdat hy op
reis zou gaan. Ik zal daarom dezen brief maar aan Uwe vrouw adresseren.
Wees allen hartelyk van ons gegroet
Uw liefhebbende
Douwes Dekker
Dag Edu, uitblyver, deserteur, vagebond weglooper, pierewaaier, enz. 't Is hier
zeer stil na Uw vertrek, en wy verlangen allen zeer naar je.

[27 maart 1869
Brief van Multatuli aan Huisman]
27 maart 1869
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Dubbel velletje postpapier waarvan één
bladzijde beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
uw brief: Huisman had geschreven dat er brand was geweest. Die brand waarbij
behalve boeken en handschriften ook al de tot die tijd van Multatuli ontvangen brieven
verloren gingen, wordt uitvoerig beschreven in de brochure Des verstokten Ninevieten
open zendbrief aan Dr. Jona C. Zaalberg modern profeet en godgeleerde (Amsterdam
F. Günst. 1869) blz. 15-18.
sHage Saterdag 727
Beste Huisman, hierby slechts f30 Ge begrypt hoe my Uw brief trof. Goed dat gy
my terstond geschreven hebt. Als ik meer had, zou ik meer zenden. Ik leen het van
den heer Zuur (Toelast) Ik zit schraal, door die vervloekte lydens maand, Al myne
lezingen zyn daarom uitgesteld. Ik schryf U spoedig meer, en hoop U ook meer te
kunnen zenden maar dit kan ik nog niet bepalen. Nu haast ik om 't U vandaag nog
te doen krygen hartelyk gegroet
berigt my de ontvangst S.V.P.

[27 maart 1869
Telegram aan Huisman]
27 maart 1869
Telegram van Multatuli aan H.H. Huisman. (M.M.)
Dit telegram is ten onrechte beschouwd als afkomstig uit 1863 en opgenomen in
V.W. XI, blz. 129-130. Het moet daar dus vervallen.
Huisman Bakkerstraat by Botermarkt boven Wynhuis 465 Amsterdam - Verzonden
aangetekend dertig gulden - Douwes Dekker
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[27 maart 1869
Van den Rijn (XXVIII)]
27 maart 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
73. (M.M.)

Van den Rijn, 24 Maart.
Uit Florence wordt aan de Kölnische-Zeitung geschreven, dat men in de voor goed
onderrigt doorgaande kringen daar ter stede weinig geloof slaat aan het bestaan van
een verbond tusschen Frankrijk, Italie en Oostenrijk. De italiaansche couranten
leverden echter velerlei en zeer uiteenloopende beschouwingen over deze zaak,
waarvan die der Diritto als het meest met de algemeene denkwijze overeenstemmende
aangemerkt zou moeten worden. Dat blad, hetwelk, volgens den bedoelden
berigtgever, eene stelling inneemt tusschen de Regering en hare tegenstanders, komt,
na het voor en het tegen van zulk een verbond in het breede uiteengezet te hebben,
tot de slotsom, dat Italie eene gereserveerde houding behoort aantenemen.
- Aan het bovengenoemde blad wordt uit Parijs gemeld, dat de luxemburgsche
Regering, in de Kamer over de kwestie der vestingwerken geïnterpelleerd zijnde,
ten antwoord had gegeven, dat het pruissische gouvernement aanmerking had gemaakt
op de vertraging, welke het afbreken der vestingwerken ondervindt, en dat een
pruissisch officier die werken had geïnspecteerd. Verscheidene Afgevaardigden
hebben, zegt de berigtgever, tegen die inmenging van Pruissen geprotesteerd.
- In de zitting van den noordduitschen Rijksdag van 17 Maart hebben o.a. de
Afgevaardigden dr. Schweitzer en dr. Braun het woord gevoerd over onderwerpen,
die in verband staan met socialisme, de regten van den arbeidenden stand, de
heerschappij van het kapitaal en dergelijke. De heer Schweitzer, die zich, getrouw
aan zijn reeds vroeger te kennen gegeven voornemen, voordeed als specialen
vertegenwoordiger van den arbeidenden stand, hield eene vrij uitvoerige redevoering,
welke door zijnen tegenstander, de heer Braun, werd gekenschetst als eene soort van
staathuishoudkundigen cursus. De hoofdinhoud van dr. Schweitzers redeneringen
kwam neder op het betoog, dat de arbeiders ten voordeele der kapitalisten worden
geëxploiteerd, en dat de gevolgen vreeselijk zouden kunnen zijn. Wel erkende die
Afgevaardigde, dat de sociale revolutie op het tegenwoordige oogenblik nog niet
rijp was; ‘doch (aldus drukte hij
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zich uit) de roode vaan, eenmaal uitgestoken van de Tuilerien te Parijs, zal geheel
Europa in vuur en vlam zetten.’ - De heer Braun, na betuigd te hebben, dat hij
onmogelijk al de redeneringen van dr. Schweitzer op den voet volgen kon, verzekerde,
dat het schrikbeeld van die roode vaan en de daaruit te ontstane algemeene beroering
hem volstrekt niet ontstelden. ‘Ik beschouw (zeide hij) omwentelingen als natuurlijke
zaken, die niet door een enkelen persoon, en zelfs niet door eene politieke partij, op
kunstmatige wijze kunnen worden in het leven geroepen. In het bijzonder kan ik niet
gelooven, dat de heer Schweitzer, behoudens allen eerbied voor zijne kundigheden
en zijne zielskracht, den Jupitersdonder eener revolutie in zijnen zak draagt. Dit zou
dan ook een zeer bijzonder privilegie zijn, waarop niemand mag aanspraak maken,
die de gelijkheid van alle menschen als een staatkundig Evangelie predikt. Bovendien
moet ik ter dege onderscheid maken tusschen den redenaar, dien wij zoo even hebben
gehoord, en den arbeidenden stand, welken hij beweert te vertegenwoordigen; deze
twee zaken zijn in geenen deele identisch.’ - Na deze stelling betoogd te hebben,
waarbij het vooral op het juiste begrip van het woord: ‘arbeider’ aankwam, en bij
welke gelegenheid de redenaar eene scherpe lijn trok tusschen fabrieksarbeiders en
andere handwerkslieden, kwam de heer Braun tot de conclusie, dat de machines
(waarvan de heer Schweitzer met minachting gesproken had) den arbeid hadden
‘vrijgemaakt, geëmancipeerd. De werkman is daardoor ontheven van lage
slavendienst; door de uitvindingen der werktuigkunde is hij mensch geworden.’
‘Is het voorts in het welbegrepen belang van den arbeider (aldus ging de heer
Braun voort), dat gij hem gedurig toeroept, dat hij een ellendige slaaf is, een neger,
die mishandeld, gezweept, gefolterd en gedood wordt? Zal het zijnen toestand
verbeteren, indien men hem voortdurend vernedert? De loop der geschiedenis leert
ons, dat de slaaf opklom tot grondhoorige; van grondhoorige werd hij daglooner op
betaling in natura; daarop volgde de belooning in geld; eindelijk werd hij een
volslagen werkman, wiens arbeid beloond wordt volgens de waarde, en naar de soort
en het gehalte van de voortgebragte artikelen. Dezen vooruitgang heeft de werkman
zich zelven, en zijne eigene ontwikkeling te danken; van zulke voortgaande
ontwikkeling hangt ook voortaan zijn hooger opklimmen in welvaart af. - Wat voorts
die vijandschap tegen kapitaal aangaat, waar
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staat geschreven, dat onze maatschappij tusschen “bezitters” en “niet-bezitters” als
in casten verdeeld is? Ik ken die onderscheiding niet, en beweer, dat zij evenmin
feitelijk als wettig bestaat. Elk arbeider is, of kan zijn, kapitalist, en elk bezitter van
eenig vermogen is wel genoodzaakt, nu en dan deeltenemen aan arbeid. Dat er vaak
eenig overwigt wordt waargenomen tusschen beide elementen van de voortbrengende
kracht, is ontwijfelbaar; doch ik ontken, dat dit overwigt standvastig zou zijn en aan
ééne zijde, noch in de maatschappij, noch in de geslachten, noch in de individuen.
Waarheen zou het overigens met de arbeiders, indien niet het kapitaal hen gedurig
tot werken in de gelegenheid stelde? De geschiedenis wijst op treurige voorbeelden
van pogingen om den natuurlijken loop der zaken te stremmen. Drie honderd jaren
geleden (op den Rijksdag van 1533) werd vastgesteld, dat geen koopman meer dan
50,000 th. in zijne zaken steken mogt. De weêrslag op die zotternij was de
Boerenkrijg, welks drijvers een gelijksoortig maximum van grondbezit wilden
vastgesteld zien. Ook later werd aan het kapitaal de oorlog verklaart door Jakob
Beukelszoon, van Leiden, Thomas Munzer en dergelijke wederdoopers. Wel slaagde
de voorgenomen vernietiging van kapitaal uitmuntend (het verwoesten is niet
moeijelijk), maar nimmer trokken de overwinnaars in zulken strijd het minste voordeel
uit hunnen treurigen regel. Er zijn vele middelen om rijke lieden arm te maken; men
wane echter niet, daardoor de armen te verrijken. Ook het aandringen op meer gelijke
verdeeling is ongerijmd. Waar ieder even rijk of even arm is... bezit niemand iets,
daar de spoorslag tot productie ten eenemale ontbreken zou. Wat overigens het zeer
bijzonder standpunt aangaat, 't welk de heer Schweitzer in deze vergadering tracht
intenemen, ik beweer, dat niemand onzer regt heeft, te zeggen: ik ben de
alleenzaligmakende verlosser; wie mijne leer niet aanneemt, is een ketter en ik lever
hem over aan den haat, de woede en den verdelgingslust mijne aanhangers. Het is
ons allen bekend, dat de verbetering van het lot der arbeidende klasse slechts kan
geboren worden uit twee oorzaken: uit den algemeenen vooruitgang des menschdoms
en uit een werkdadig streven der arbeidende klasse zelve. De wetgeving kan niet
altijd de ontwikkeling der gemoederen terstond op den voet volgen en lijdt nog aan
vele gebreken. Leenen wij daarom het oor allen, die werkelijke verbeteringen
voorslaan; doch blijven wij daarbij binnen de grenzen van de natuur der dingen,
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welke nog door geen wetgever, geen projectenmaker, geen agitateur ongestraft met
voeten getreden is. Laat ons daarbij voor altijd afstand doen van het geloof aan de
almagt van den Staat. Geene Regering kan zoo maar voetstoots den nationalen rijkdom
verdubbelen; wie zich met deze taak belastte, zou zich zelven en anderen ten gronde
rigten. Ik, voor mij, ken voor den arbeidenden stand geen ander hulpmiddel dan dat
hij niet wachte op bescherming van buiten. Niet de Staat moet de arbeiders helpen,
maar zij zelven behooren met ernstigen wil hunne geest- en ligchaamskrachten te
verzamelen en te rigten op één punt: stoffelijke en zedelijke ontwikkeling. “Help u
zelf” behoort hunne zinspreuk en hun rigtsnoer te zijn’.

[29 maart 1869
Telegram van Multatuli aan mevr. Houwink]
29 maart 1869
Telegram van Multatuli aan mevrouw Houwink, aangeboden te Den Haag om
11.20 en ontvangen te Sneek om 11.40. Telegramformulier kantoor te Sneek, no.
3853. (M.M.)
Mevrouw Houwink
Sneek
Eduard niet met boot reizen om stormen
Wanneer komt hy?
Allen hartelyk gegroet
Antwoord betaald
Douwes Dekker

[29 maart 1869
Telegram van Houwink aan Multatuli]
29 maart 1869
Telegram van J. Houwink aan Multatuli.
Klein afgescheurd blaadje papier met tekst in handschrift van Houwink; kennelijk
copie van een door hem verzonden telegram. (M.M.)
E Douwes Dekker
Haag
Edu gezond, afgereisd
Wieuwerd Anna Maria Schuurman, vraagt uitstel donderdag via Harlingen,
antwoord betaald, gegroet
Houwink

[29 maart 1869
Telegram van Multatuli aan Houwink]
29 maart 1869
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Telegram van Multatuli aan J. Houwink, aangeboden te Den Haag om 2.25 en
ontvangen te Sneek om 2.47. Telegramformulier kantoor te Sneek, no. 3877. (M.M.)
Houwink
Sneek
Donderdag goed doch liever spoor dan boot
Douwes Dekker

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

421

[31 maart 1869
Telegram van Multatuli aan Rederijkerskamer Sneek]
31 maart 1869
Telegram van Multatuli aan de Rederijkerskamer te Sneek, aangeboden te Den
Haag om 8.11 des namiddags en ontvangen te Sneek om 8.28. Telegram-formulier
van het kantoor te Sneek, no. 4203. (M.M.)
Sguecht: waarschijnlijk leesfout van de postambtenaar in Den Haag voor Sjuecht.
Multatuli was tot erelid van deze Rederijkerskamer benoemd. Zie de bijlage bij
22 december 1868.
Rederijkerskamer
Rjuecht in Sguecht
in de Wynberg Sneek
Allen hartelyk gegroet op het feest van heden avond.
Multatuli

[31 maart 1869
Van den Rijn (XXIX)]
31 maart 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
75. (M.M.)
In een deel van de oplaag is deze bijdrage afgedrukt zonder de eerste alinea, in
een ander deel zonder de laatste.
zwabenschen Duruy: de franse historicus Jean Victor Duruy (1811-1894) was
sinds 1863 minister van Onderwijs en wekte wegens zijn principe van verplicht en
kosteloos onderwijs heftig verzet bij de geestelijkheid.

Van den Rijn, 28 Maart.
De ministeriele Norddeutsche-Zeitung heeft de geruchten betreffende een verbond
tusschen Frankrijk, Italie en Oostenrijk eene ‘phantasie’ der Hietzinger en der Weener
officieuse dagbladpers genoemd. Ook de Kölnische-Zeitung verklaarde in haar jongste
overzigt der staatkundige gebeurtenissen, dat door sommigen, met name door agenten
der in 1866 onttroonde Vorsten, te veel gewigt aan de geruchten betreffende de
aanstaande fransch-italiaansche-oostenrijksche triple-alliantie gehecht wordt.
‘Gesloten is zulk eene gevaarlijke alliantie (zeide zij) voorzeker nog niet, en voor
het oogenblik bestaat er geen vooruitzigt, dat zij tot stand zal komen’.
Aan de Hessische-Morgenzeitung is (naar men verzekert van wel-onderrigte zijde)
de mededeeling gedaan, dat de landgraaf van Hessen-Philippsthal van zijnen
Souverein, den gewezen Keurvorst, bevel ontvangen heeft om aan den Koning van
Pruissen de hem geschonken ridderorde van den Zwarten Adelaar terugtezenden.
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- De majoor Haszlocher, gevolmagtigde en consul-generaal des Konings van Hawaiï,
is te Darmstadt aangekomen, en heeft den minister von Dalwigk zijne geloofsbrieven
aangeboden.
- Volgens berigten uit Arolsen, is dezer dagen het administratief beheer van het
Vorstendom Waldeck-Pyrmont definitief op Pruissen overgegaan, in naam van welke
mogendheid het beheer wordt uitgeoefend door den landsdirecteur von Müller. Het
schoolwezen zal tegen den 1sten April e.k. onder het oppertoezigt van het provinciaal
schoolcollegie te Kassel gebragt worden.
- Uit Stettin wordt geschreven, dat onder de matrozen aldaar zekere soort van
grève bestaat, om de scheepsreeders te dwingen tot het betalen der tot dus ver
gebruikelijke gage van 13 th. 's maands. Een matroos, die zich tegen een
maandelijksch loon van 11 th. had laten aanmonsteren, is door zijne gezellen deerlijk
mishandeld. Men beweert, dat de toestand der reederijen van dien aard is, dat
moeijelijk kan worden besloten, aan de eischen der zeelieden gevolg te geven.
- Volgens eene aan den noordduitschen Rijksdag aangeboden opgaaf, zijn over
het gebied van het Noordduitsch-Verbond (bevattende, op eene oppervlakte van 7618
vierk. mijlen, 30,476,036 zielen) gedurende het jaar 1868 ruim 19 millioen brieven
verzonden, en werden bijna 23 millioen brieven ontvangen. De normale vermeerdering
van het aantal brieven in eene maand, vergeleken met de overeenkomende maand
van het vorige jaar, bedroeg 3¼ à 3½ pc. In de maanden October, November en
December echter merkte men een vooruitgang op van 9 pc., welke aan verlaging van
briefport wordt toegeschreven.
- De Rijnsche bladen houden zich bezig met zeker conflict, reeds sedert twee jaren
te Tubingen bestaande, over het vervullen van het rectoraat der universiteit aldaar.
Gewoonlijk worden door den Senaat drie candidaten aan de Regering voorgesteld,
waarvan in den regel de eerste benoemd wordt. Dewijl echter de nu reeds tweemaal
als eerste candidaat voorgeslagen hoogleeraar Römer door de Regering niet is
geagreëerd, meent men daarin zekere verstoordheid te ontdekken, die haren oorsprong
zou vinden in de pruissischgezindheid van dien candidaat. De Kölnische-Zeitung
laat zich door haren correspondent uit het wurtembergsche stadje Resenbach schrijven,
dat deze tegenwerking der Regering den alom gevestigden roem van den hoogleeraar
Römer nog verhoogt; dat hij den hem vijandig-
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gezinden minister dank schuldig is voor de eer van niet in den smaak te vallen der
wurtembergsche Regering. Tevens echter wordt in dat correspondentieartikel
verzekerd, dat de dagen van het niet-groot-duitschgezinde wurtembergsche ministerie
geteld zijn, en dat voornamelijk de stemming der Tubingsche hoogeschool zeer ten
nadeele van den minister von Golther is, die in dat stuk met den naam van
‘zwabenschen Duruy’ wordt bestempeld.

[april 1869
Multatuli schrijft Causerieën I]
Begin april 1869
Multatuli schrijft voor De Locomotief te Semarang Causerieën I. De tekst wordt
in twee gedeelten gepubliceerd op 25 en 29 mei 1869. Zie V.W. IV, blz. 103-112 en
725-727.

[1 april 1869
Telegram van Edu aan Houwink]
1 april 1869
Telegram van Edu aan J. Houwink, aangeboden te Den Haag om 7.55 des
namiddags en ontvangen te Sneek om 8.32. Telegramformulier van het kantoor te
Sneek, no. 26. (M.M.)
J. Houwink
Sneek
Aangekomen. Hartelijk dank voor al het genoege. Mijne Groete aan allen. Brief
volgt Alles is wel
Eduard

[2 april 1869
Brief van Multatuli aan Huisman]
2 april 1869
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Dubbel velletje postpapier waarvan drie
bladzijden beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
Den Haag 2 April 69
Waarde Huisman, Het verbranden van uw boêltje is eigenlyk zoo erg niet als de
tegenspoedjes die ik sedert 2 maanden heb. Door een zamenloop van omstandigheden
worden gedurende 6-8 weken al myn lezingen uitgesteld. (Gister weer een brief van
Antwerpen dat de lezing die ik daar den 7n houden zou, onbepaald verdaagd wordt
d.i. tot den volgenden winter. En de opbrengst daarvan had ik noodig! Reeds toen
ik 't berigt van uw ongeluk kreeg zat ik schraal en moest leenen om U iets te kunnen
zenden.
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Maar een der gevolgen van die tegenheden is dat ik U nu vraag om Zondag niet te
komen. Ik zit namelyk zóó in den brand (slagter, bakker &c) dat ik zeer verdrietig
ben, en 't gevoel dat praatjes
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niet helpen drukt my. Bovendien ik heb veel te doen en kan geen heelen Zondag (of
anderen dag) missen, want in myn tegenwoordige stemming gaat het werken slecht.
t Zou my vervloekt hinderen U te zien zonder iets te kunnen doen, en dàt is toch
op 't oogenblik het geval. 't Is of een duivel zich den laatsten tyd met myne zaken
bemoeid heeft. Ik ben er, ook thans om uwentwil, regt verdrietig over.
De Vereeniging de Dageraad doet zeker op de bekende liberale manier, weder
niets voor U. Als ge zoowel Voorzitter eener Vereeniging tot verspreiding van leugens
waart, zou men U helpen. Ik ben misselyk van de liberalen. Die lui houden veel van
waarheid maar ze moet niets kosten.
Schryf my. Zoodra ik me eenigzins roeren kan, zal ik U te hulp komen. Nu kan ik
niet, en praten zonder daden is me een gruwel.
Wees van ons allen vriendelyk gegroet
t.a.v.
Verbeeld U, ik zit zoo schraal, dat ik sedert de terugkomst myner kinderen nog geen
regeling heb kunnen maken voor 't onderwys waaraan zy behoefte hebben, voor zoo
verre daartoe geld noodig is! Dat is toch hard!

[2 april 1869
Van den Rijn (XXX)]
2 april 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 77.
(M.M.)
Staat der intelligentie: erenaam welke Pruisen zichzelf had gegeven.

Van den Rijn, 31 Maart.
De Kölnische-Zeitung behelst eene beschouwing over het afschaffen van het zegel
op de dagbladen in Nederland. Na de redenen harer ingenomenheid met dien maatregel
uiteengezet te hebben, vraagt de Keulsche courant: hoe ziet het er in dit opzigt in
ons vaderland uit? en zij laat daarop volgen: ‘Oostenrijk heeft met Paschen aan zijne
dagbladpers een geschenk gegeven, door het beoordeelen harer overtredingen aan
gezworenen - die uit den aard der zaak daartoe bevoegd zijn - optedragen; Nederland,
waar drukpers-processen, immers die van politieken aard, sedert langen tijd niet meer
voorkomen, heeft te zelfder tijd de stoffelijke belemmeringen opgeheven. Gaarne
zouden wij een van beiden (of liefst beide zaken!) uit den
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Staat der intelligentie melden; maar hoe wij ook alle berigten doorsnuffelden, wij
vonden niets, 't welk ons kon doen hopen, dat men in de toongevende kringen de
vroegere, sedert lang verouderde denkbeelden omtrent de dagbladpers heeft laten
varen. Bij voortduring wordt zij als eene vijandin beschouwd, op wie men steeds
met wantrouwen het oog moet houden en die men in het beste geval kan dulden,
maar ook niets meer mag toestaan. Intusschen leert het voorbeeld van andere landen,
dat ook daar Rome niet in één dag is gebouwd. Volharding en standvastigheid zullen
ook ons in Pruissen het gewenschte doel doen bereiken. Het is echter noodig - wat
tot nu toe, helaas! nog veel te weinig geschiedt - steeds op nieuw en steeds luider
aantedringen op het opheffen der belemmeringen van onze dagbladpers; daaromtrent
moesten, indien zij haar wezenlijk voordeel begrepen, alle partijen het eens zijn, en
het is de pligt van alle couranten om steeds weder op dit onderwerp terugtekomen,
totdat geen tegenstand meer geboden wordt.’
- Als eene tegenstelling van de jegens Pruissen zoo vijandiggezinde opstellen van
vele zuidduitsche nieuwsbladen nemen pruissische couranten met welgevallen een
artikel over uit de te Munchen verschijnende Süddeutsche Presse, waarin o.a. het
volgende gezegd wordt: ‘Er bestaan toch ook in Zuid-Duitschland lieden, die in staat
moeten zijn om te begrijpen, dat een oorlog, welke Pruissen volkomen zou vernietigen,
van Frankrijk, zelfs onder medewerking zijner mogelijke bondgenooten, eene
buitengewone inspanning zou vorderen; dat zulk een oorlog de nationale hartstogten
der Franschen tot eene buitensporige hoogte zou aanwakkeren en den geest van het
eerste Keizerrijk zou doen herleven; dat hij de denkbeelden eener fransche
wereldheerschappij weder zou doen ontwaken; dat hij voor de bondgenooten der
Franschen geen ander resultaat zou kunnen opleveren dan dat zij onvoorwaardelijk
aan den militairen wil zouden moeten gehoorzamen. Zulk een oorlog zou òf de
zegepraal van Pruissen, en daarmede de verandering van Duitschland in een nationalen
eenheids-staat onder de heerschappij der Hohenzollern, òf de europesche
opperheerschappij van Frankrijk ten gevolge hebben. Wij zouden wel willen weten,
aan welk van die twee gevolgen onze vijanden van Pruissen in hun hart de voorkeur
geven. Voorzeker weten wij, dat in hunne gelederen verwachtingen gekoesterd
worden, die zich zelfs door zulk een alternatief niet laten ontmoedigen.
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Eerst moet Pruissen door Frankrijk, daarna Frankrijk door - door Pruissen? - door
Duitschland? - neen! - door de godsdienst? - ja! - neen! - door de vrijheid? - neen! ja! - vernietigd worden. Arme droomers! Duitschers moeten als bondgenooten van
Frankrijk de pruissische magt helpen vernietigen, opdat uit de onderwerping van
Duitschland aan den wil van Frankrijk een algemeene opstand van het duitsche volk
te voorschijn trede, die geroepen zou zijn om de duitsche en daarmede de europesche
Republiek te vestigen; dat is de eindgedachte der jegens Pruissen vijandiggezinde
democratie, die zich met alle reactionaire elementen in verbinding stelt om haar
hersenschimmig doel te bereiken. Moeten wij het onzinnige van zulk eene berekening
nog nader in het licht stellen? Wij hopen, dat het overbodig is.
‘Maar Oostenrijk! - Wij hebben vergeten, Oostenrijk in rekening te brengen. Zal
Oostenrijk als bondgenoot van Frankrijk niet sterk genoeg zijn om na den val van
Pruissen paal en perk te stellen aan de uitspattingen der fransche heerschzucht? Zal
het ter bereiking van zoodanig doel niet op de medewerking van Italie kunnen
rekenen? Zal Frankrijk niet vooraf tegenover die beiden verpligtingen moeten
aangaan? Zal Engeland niet aan de zijde van Oostenrijk staan, als de europesche
kusten, van Kopenhagen af tot de Pyreneën, - nog verder tot de Apennijnen toe, onder
Frankrijks heerschappij zullen gekomen zijn en de noodzakelijkheid om de overmagt
van zulke dictatuur te breken zich dringend zal doen gevoelen? Aan de verpligtingen,
die Frankrijk vóór den aanvang van den oorlog op zich mogt genomen hebben,
hechten wij - en zeker teregt - geene waarde, indien het vervullen daarvan na den
oorlog niet afgedwongen kan worden. Daartoe zou Oostenrijk echter, na de
vooropgezette buitengewone uitbreiding van Frankrijks magt, niet in staat zijn, en
zelfs Engeland, als het eenmaal Pruissen had helpen omverwerpen, zou daartoe geene
voldoende middelen kunnen verstrekken.
‘Alles te zamen genomen, zouden de gevolgen van eene nederlaag van Pruissen
in een op leven en dood gevoerden oorlog met Frankrijk zoo verschrikkelijk zijn
voor geheel Europa, dat wij den Keizer der Franschen zelven voor te verstandig
houden, om vrijwillig de verantwoordelijkheid daarvoor op zich te nemen, en dat
het verlangen daarnaar in elken niet-Franschman uit niets anders dan uit waanzin
kan voortkomen.’
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[3 april 1869
Van den Rijn (XXXI)]
3 april 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
78. (M.M.)

Van den Rijn, 1 April.
Uit Keulen wordt geschreven, dat de Rheinische-Zeitung dezer dagen door de politie
in beslag is genomen, en wel wegens het overnemen van zekere artikelen uit den
Berliner Volksbote, die in de hoofdstad niet zijn vervolgd geworden. Het Rijnsche
blad beklaagt zich over dat verschil van inzigt bij de leden van het Publiek Ministerie,
en zegt, niet te kunnen begrijpen, welk misdrijf er kan gelegen zijn in het verspreiden
van denkbeelden, die te Berlijn zelf, het middenpunt der Regering, geen aanstoot
hebben gegeven. Zij schrijft dit toe aan ‘zekeren ambtsijver van zoodanige leden der
regterlijke magt, die, op eenigen afstand geplaatst van den zetel des gezags, van waar
alle bevordering uitgaat, zich meenen te onderscheiden door eene vervolgzucht,
welke allernadeeligst werkt op de vrijheid van drukpers, en die de woordvoerders
der publieke opinie tot slagtoffers maakt van de zucht om carrière te maken.’
- Men maakt in een Coblenzer blad de opmerking, dat de onlangs te Konstantinopel
tot bassa en minister van Oorlog benoemde Hussein-bassa dezelfde turksche officier
is, die, omstreeks vijftien jaren geleden, te Coblenz bij de garnizoenstroepen heeft
dienst gedaan, om zich te bekwamen in het pruissische stelsel van militaire dienst.
Hussein-bassa heeft, naar men verzekert, in Coblenz de aangenaamste herinneringen
nagelaten.
- Uit Dessau wordt gemeld, dat de publieke opinie en de dagbladpers in het
Anhaltsche zich zeer bezig houden met de aanhangige wetsvoordragt aangaande
eene scheiding tusschen lands-eigendom en hertogelijke domeingoederen. Er zou
spraak van zijn om een jaarlijksch bedrag van 350,000 thaler, aan landerijen,
toetewijzen aan den Hertog, en bovendien eene som van 100,000 thaler aan de
zoogenaamde fidei-commis-kas uittebetalen. De staatsschulden zouden voor rekening
van het land worden genomen.

[3 april 1869
Brief van Tine aan mevr. Houwink]
3 april 1869
Brief van Tine aan mevrouw Houwink. Enkel velletje postpapier, tot het midden
van de tweede bladzijde beschreven. (M.M.)
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S'GravenHage 3 April 1869
Waarde Mevrouw,
Eduard is donderdag avond thuis gekomen opgetogen van al t' genoegen dat hij
bij U genoten heeft, van harte danken wij U lieve Mevrouw als ook de Heer Houwink
voor al de vriendelijkheid aan onzen jongen bewezen, ieder oogenblik heeft hij weer
nieuwe verhalen, die getuigen hoe lief U voor hem geweest zijt. t' is een alleraardigst
uitstapje voor hem geweest, ik hoop maar niet dat hij t' U te druk gemaakt heeft want,
zoo als U gemerkt zult hebben, is hij een vrolijk klantje.
Uw vriendelijk schrijven was mij regt aangenaam, ik verlang nu zeer eens
persoonlijk kennis met U te maken en met uwe lieve jongens. Eduard heeft mij Uw
gezin weer juist beschreven, zoo als Dekker t' mij al gezegd had. lieve Mevrouw
ontvang nogmaals onzen hartelijken dank en gelooft mij met achting en vriendschap
Uwe U liefh:
Everdine DouwesDekker

[3 april 1869
Brief van Edu aan fam. Houwink]
3 april 1869
Brief van Edu aan de heer en mevrouw Houwink. Enkel velletje postpapier, tot
het midden van de tweede bladzijde beschreven. (M.M)
zijn telegram: zie 31 maart.
s'Gravenhagen 3 April 1869
Waarde Heer en Mevrouw!
Met heel veel genoegen ontmoete ik mijne moeder en zuster aan het station en U
kunt begrijpen dat ze heel verheugd waren mij weder t'huis te hebben. Toch speet
het me van U en uwe lieve famille afscheid te nemen.
Het was een vermoeijende reis, vooral na een nacht niet geslapen te hebben; op
de Zuiderzee was het zeer mooi veer, zoo dat ik daar altijd op dek gebleven ben.
Dek vond het heel aardig dat ik de laaste avond in Sneek op een danspartij had
doorgebragt; ook heb ik hem verteld dat zijn telegram door Mijnheer Bokma aan het
Souper voorgelezen werd.
Lieve Mevrouw en Mijnheer, ik dank U beiden wel hartelijk voor de genoegens
mij aangedaan; ik heb zoo heel veel plaisier bij U gehad. Wilt U de goedheid hebben
de heeren Bokma en Van Ringh har-
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telijk te groeten en een ferme handdruk aan de jongens; nogmaals hartelijk dank, en
gelooft mij met achting en vriendschap
Uwe toegen:
Eduard

[5 april 1869
Van den Rijn (XXXII)]
5 april 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, nr.
79. (M.M.)
maarschalk Niel: Adolphe Niel (1802-1869), frans militair, sinds 1859 maarschalk,
sinds januari 1867 minister van Oorlog.

Van den Rijn, 2 April.
De Kölnische-Zeitung spreekt in een harer laatste nummers over de vraag, of het niet
tijd wezen zou om overtegaan tot het algemeen invoeren eener nieuwe belasting,
waaraan dat blad voorloopig den naam van ‘personele oorlogsbelasting’ geeft.
‘Onlangs (aldus leest men in die courant) ontvingen wij uit Berlijn het berigt, ‘dat
zoodanige rekruten, die volgens de van kracht zijnde bepalingen eerst over eenige
maanden moeten worden ontslagen, doch waarvan te voorzien was, dat zij door
langduriger afwezigheid van hunne haardsteden arbeid- en broodeloos zouden worden,
reeds terstond zouden worden ontslagen.’
‘Deze verordening schijnt dan toch te bewijzen, dat men in de kringen der Regering
begint intezien, dat het in militaire dienst treden niet alleen geene zaak van uitspanning
is, doch inderdaad eene zware belasting op het bedrijf derzulken, die niets anders te
verliezen hebben dan een karig dagloon. De beteekenis der woorden: “arbeid- en
broodeloos” stijgt echter in hooge mate voor hen, die boven het gewone
dagloonerschap verheven zijn. Indien wij ons in deze opvatting niet bedriegen, dan
blijft het ons onverklaarbaar, dat tot heden, niet alleen in het Duitsch-Verbond, maar
ook in de overige Staten van Europa, eene bron van inkomst verwaarloosd is
geworden, die voorzeker rijkelijk vlieten zou. Reeds twee jaren geleden heeft de
minister von der Heydt gewezen op het billijke en oirbare van eene belasting als de
door ons bedoelde, zonder echter daaruit de radicaal schijnende slotsommen te
trekken, welke wij aan dit onderwerp verbinden. In Beijeren heeft het denkbeeld
eener personele oorlogsbelasting alom een gunstig onthaal gevonden, en ook elders
heeft men
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(al was het dan ook niet opzettelijk) bouwstoffen geleverd voor het betoog, dat deze
kwestie tot een der belangrijkste vraagpunten van de tegenwoordige europesche
staatshuishoudingen behoort.
Zeer afdoende motieven heeft o.a. de fransche minister van Oorlog aangevoerd,
toen hij, in de zitting van het Wetgevend Ligchaam van 28 Maart 1867, het getuigenis
aflegde, dat de gebreken, die tot vrijstelling van militaire dienst leiden, niet van dien
aard zijn, dat zij den betrokkene ongeschikt maken tot echtgenoot. Het aantal
éénoogigen bedraagt in Frankrijk gemiddeld 981 bij elke jaarlijksche ligting; dat der
scheelzienden 212; dat der kortzigtigen 743, enz. Over het geheel komen bij elke
ligting in Frankrijk ongeveer 10,000 personen voor, die om dusdanige redenen worden
vrijgesteld. Eene nagenoeg gelijke statistiek van onbruikbaarheid voor de dienst zal
wel waarschijnlijk voorkomen in al de landen, waar de algemeene dienstpligtigheid
is ingevoerd, of liever, waar men voorgeeft, het beginsel toetepassen, dat ieder
gelijkelijk verpligt is, het vaderland met zijnen persoon ten dienste te staan. Hoe zal
men zich in latere eeuwen er over verwonderen, dat in onze dagen eene geheele
klasse van ingezetenen bestaat, aan welke als privilegie wordt toegestaan, zich te
onttrekken aan eene verpligting, welke op alle anderen drukt.
Eene allerzonderlingste geringschatting van de opofferingen, welke de militaire
inrigting van een Staat van de ingezetenen vordert, en die door den een in geld wordt
opgebragt, door den ander in persoonlijke dienst wordt gepresteerd, bleek nog weinige
jaren geleden in Pruissen (en blijkt thans nog elders), door het stelsel van loting,
waarbij het toeval moest beslissen, wie boven zijne medeburgers zou bevoorregt
zijn. Wat zou ieder staatsburger, die gezond verstand bezit, er van zeggen, indien de
Staat eens goedvond, naar hetzelfde stelsel de verdeeling van andere rijks- en
gemeentelasten te regelen? Hoe zou het zijn, indien men eens dezen aan wegen,
bruggen, budjet van Eeredienst enz. liet bijdragen, en genen - door het lot begunstigd
- daarvan vrijstelde? Zou niet elk weldenkende klagen over begripsverwarring, indien
de quota der belasting niet werden geregeld naar het inkomen van den
belastingschuldige, doch alleen naar de luimen van het lot, of - om met den maarschalk
Niel te spreken - naar de even toevallige gebreken, die wel ongeschikt maken voor
den militairen stand, doch geenszins verhinderen, in het huwelijk te treden?
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De dienstpligtigheid of de afkoop daarvan in geld is de zwaarste belasting, die de
Staat geregtigd en verpligt is, van den ingezetene te heffen; doch de onvermijdelijke
voorwaarde, welke het toepassen van dat regt wettigt, bestaat in het billijk en gelijk
verdeelen van deze lasten. De behoefte aan bescherming (het einddoel immers van
elke militaire organisatie) groeit voor elk individu aan, in gelijke mate als hij zelf
voor onbekwaam wordt verklaard om aan de algemeene dienstpligtigheid deeltenemen,
en dit is bovenal daar van gewigt, waar de betrokkene, ongeschikt tot verdediging
van het algemeen welzijn, echter zeer wel in staat is, zich zijn deel aan die algemeene
welvaart te verschaffen, gelijk bij verreweg het grootste gedeelte der voor militaire
dienst afgekeurden het geval is. Daaruit vloeit, naar ons inzien, de regtmatigheid
voort van een belasting, waarvan vrijstelling van krijgsdienst wegens
ligchaamsgebreken de grondslag is.’

[7 april 1869
Brief van Potgieter aan Busken Huet]
*7 april 1869
Brief van E.J. Potgieter aan Cd. Busken Huet. Fragment. (De volledige
briefwisseling van E.J. Potgieter en Cd. Busken Huet, I; blz. 623).
zei Staring: zie voor dit citaat ook V.W. XII, blz. 556-557.
Gister avond stoorde? verraste? mij een bezoek van Dr. H.N. Hubrecht, den jongen
Directeur onzer Handelsschool. Hij was naar 's Hage geweest, hij had getracht bij
de Dekkers een bezoek af te leggen, maar hij mogt hen niet tehuis treffen. Volgens
het gerucht intusschen bleef het een menage a trois Mijnheer Mevrouw en Jufv. S.,
Abraham, Sara, en Hagar. Er is echter van geen Ismael sprake - de schalk beweerde
zelfs dat Dekkers liefde een zeer Platonische was.
‘Jufvrouw S. vertaalt den Max Havelaar in het Duitsch.’
‘Dat heb ik ook van Prof. van Vloten gehoord, Amice! en deze heeft zelfs bij een
paar uitgevers moeite gedaan haar handschrift gedrukt te krijgen. Maar het moet
Hollandsch Duitsch zijn, - getrouwelijk overgezet, woord voor woord, met behulp
van de Dictionnaire.’ Och, dat ziekelijke streven om quand même zich in een vreemde
taal gedrukt te zien, heden door middel van Maurice Nahuys, en morgen door
Jufvrouw Mimi.
Maak, dat U onvertaald
Frank, Brit en Duitscher lezen,
zei Staring, maar het was ook Staring!
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[8 april 1869
Van den Rijn (XXXIII)]
8 april 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
82. (M.M.)
het pauselijk jubileum: paus Pius IX was op 11 april 1819 priester gewijd en vierde
dus zijn gouden jubileum.
Liebknecht: sinds de dood van Lassalle was Wilhelm Liebknecht (1826-1900) de
leider van de duitse sociaal-demokratische arbeidersbeweging.
Bebel: naast en na Liebknecht was Ferdinand August Bebel (1840-1913) een der
belangrijkste leiders van de duitse socialisten.

Van den Rijn, 5 April.
In al de Rijnsche dagbladen wordt melding gemaakt van groote toebereidselen voor
het vieren van het pauselijk jubileum. Bijzonder te Elberfeld schijnt men zich veel
moeite te geven om grooten luister bijtezetten aan dat feest. Op de heuvels in den
omtrek dier stad zullen vreugdevuren ontstoken worden, en aan de armen zullen
levensmiddelen worden uitgereikt; waartoe reeds, naar men verneemt, aanzienlijke
sommen zijn bijeengebragt.
- In eene algemeene vergadering der ‘Duitsche Arbeiders-Vereeniging’ te Elberfeld,
hebben de heeren Liebknecht en Bebel eenige uren gesproken, om te bewijzen, dat
de Afgevaardigde von Schweizer een verrader van de zaak der arbeiders was. Volgens
den eerstgenoemde, was die volksmenner heimelijk de ‘partij van Bismarck’
toegedaan; hetgeen zijne houding gedurende de jongste debatten over de
Gewerbe-wetten, in het Parlement van het Noordduitsch-Verbond, bewezen had. De
heer von Schweizer, die verklaard had, zijn ontslag te zullen nemen als voorzitter der
Vereeniging, indien het hem mogt blijken, dat hij het vertrouwen van een eenigzins
belangrijk deel der leden verloren had, ging evenwel hiertoe niet over, ofschoon van
de 10,000 vertegenwoordigde stemmen nagenoeg 4500 weigerden intestemmen met
een door hem geprovoceerd votum van vertrouwen.
- In de Thuringsche Hertogdommen hebben geruchten geloopen omtrent het
oprigten van twee regimenten kavallerie, die geheel en al naar de daaromtrent bij het
Noordduitsch-Verbond bestaande bepalingen zouden worden uitgerust. Een
correspondent van een der Rijnsche dagbladen verzekert, dat dit voornemen òf nooit
bestaan heeft, òf opgegeven is, om niet dan ingeval van oorlog weder te wor-
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den ter hand genomen. De kavallerie van het Noordduitsch-Verbond, uit 58 complete
regimenten bestaande, heeft, volgens het gevoelen van dien correspondent, niet de
minste behoefte aan versterking, daar zij zich met de kavallerie van elk leger ter
wereld meten kan. Men zou integendeel binnen weinige jaren (indien althans de
vrede niet gestoord werd) op zekere vermindering kunnen rekenen. Als bewijs
overigens van de snelheid, waarmede het systeem van algemeene dienstpligtigheid
in het Thuringsche heeft wortel geschoten, wordt aangevoerd, dat onlangs bij een
appèl van het 95ste regiment landweer ('t welk uit het Thuringsche contingent is
zamengesteld) van de 3000 dienstpligtigen slechts één man, zonder voldoende reden
van vrijstelling, ontbrak. Ook moet het aantal der één- en driejarige vrijwilligers in
de saksische Vorstendommen buitengewoon groot zijn.

[8 april 1869
Advertentie in De Noordbrabanter]
8 april 1869
Advertentie in De Noordbrabanter, no. 41, inzake een voordracht van Multatuli
in 's-Hertogenbosch. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Voordragt van Multatuli,
over Vrije Studie,
op Woensdag den 14 April, des avonds ten 7½ ure in de Bovenzaal van den Heer
CORDENS te 's-Hertogenbosch.
Bewijzen van Toegang, voor Heeren á 99, voor Dames à 50 Cents, zijn te bekomen
aan het lokaal en plaatsen te bespreken op den dag der Voordragt, van 10 tot 2 ure.

[9 april 1869
Van den Rijn (XXXIV)]
9 april 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 83.
(M.M.)
gelijkvormig model: inzake een nieuw in te voeren geweer had Beieren de keuze
tussen het door Pruisen en het Noordduits Verbond ingevoerde type-Dreyse en het
door de Neurenberger Werder ontwikkelde type. Voor de implicaties zie Van den
Rijn d.d. 5 maart 1869.

Van den Rijn, 7 April.
De Kamer der Afgevaardigden te Munchen heeft, overeenkomstig het voorstel harer
commissie, en met 63 tegen 52 stemmen, in plaats

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

434
van de door de Regering aangevraagde som van 4,765,000 fl. voor militaire
aangelegenheden, slechts een crediet van 1,100,000 fl. toegestaan. Het voorstel van
een der Afgevaardigden, strekkende om niet meer dan 770,000 fl. te verleenen en
de Regering uittenoodigen, zich met het Noordduitsch-Verbond omtrent de keuze
van een gelijkvormig model van geweren te verstaan, is verworpen geworden.
- De nieuw-gekozen Afgevaardigde naar het Tol-parlement voor Wurtemberg, de
heer Becher, heeft in door hem gehouden verkiezings-redevoeringen eene zaak ter
spraak gebragt, die thans, naar men uit Stuttgart meldt, tot eenige gisting in
Wurtemberg aanleiding geeft. De administratie der wurtembergsche krijgsmagt heeft
namelijk, met het doel om goedkoopere en betere waar te verkrijgen, het leveren van
stof voor broeken van militairen, bij wijze van proefneming, aan eene pruissische
fabriek opgedragen. Dien ten gevolge maakt de volkspartij in Wurtemberg, volgens
een pruissischgezinden berigtgever, veel gedruisch; zij organiseert
volksbijeenkomsten, waarin over den ondergang der vaderlandsche nijverheid
geklaagd wordt, en de voorstanders van het beschermende handelsstelsel verlangen,
dat eene wet zal worden uitgevaardigd, waarbij het aan de administratie van het leger
verboden wordt, voortaan hetgeen zij noodig heeft buiten de grenzen van Wurtemberg
te bestellen. Men verlangde zelfs, dat eene deputatie onmiddelijk naar den Koning
zou gaan om den minister aanteklagen. Een opzettelijke ‘broekenstof-moniteur’ in
de kolommen der Beobachter geeft dagelijks berigt van den stand dezer zaak, die,
beweert de bedoelde correspondent, reeds eenigermate tot in het bespottelijke wordt
opgedreven, ofschoon hier en daar het doel - den haat tegen Pruissen op nieuw
aanteblazen - reeds bereikt is geworden.
- Dezer dagen hield de bekende staathuishoudkundige volksman Schultze-Delitsch
in het casino-gebouw te Keulen eene voordragt over de ‘maatschappelijke
verantwoordelijkheid van de hoogere klassen der maatschappij’. De zaal was vol,
en twee uren lang luisterde men met ingespannen aandacht naar het ontwikkelen van
des sprekers denkbeelden, waarvan de Kölnische-Zeitung o.a. het volgende mededeelt:
‘De redenaar begon met te wijzen op de eenheid en den solidairen vooruitgang van
het menschelijk geslacht; hij toonde aan, hoe steeds elke strijd tusschen de
onderscheidene klassen
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was uitgeloopen op het nadeel van hen, die de oneenigheid hadden uitgelokt, en hoe
elk onderdeel der menschelijke maatschappij, 't welk, ten koste van de algemeene
welvaart, slechts eigen voordeel bejaagde, zoowel zijnen eigen ondergang, als dien
van het algemeen, had bewerkt. De groote zedelijke factoren, waaruit de oplossing
der sociale vraagstukken en de vooruitgang der maatschappij bestaan moeten, zijn,
volgens den heer Schultze, vrijheid en verantwoordelijkheid. Daaruit volgde, naar
de meening des sprekers, de onhoudbaarheid van de stelling, dat de lagere klassen
zouden gebaat worden door eene bepaling, dat de Staat zich regtstreeks moet belasten
met de zorg voor de minder welvarende individuen. Deze stelling is ook hierom
valsch, omdat men door zoodanig ingrijpen de verantwoordelijkheid opheft, en tevens
den mensch bij het op zich nemen van de zorg voor zijn bestaan de voldoening
ontneemt, die een gevolg is van welgeslaagde eigene werkzaamheid. Zoodanige
bescherming leidt zoowel tot zedelijke vernedering, als tot het verlies van
maatschappelijk arbeidsvermogen. Het gevolg eener zoo toegepaste algemeene
staats-voogdij kan niets anders zijn dan algemeene ellende.’ ‘Doch (aldus betoogde
de spreker) evenmin als men de armen en minderbedeelden mag ontheffen van de
verantwoordelijkheid voor hun eigen welzijn, behoort zich de meer welvarende klasse
geheel vrijtestellen van aansprakelijkheid. Het slaperig wegzinken in genotzucht is
zeer gevaarlijk, en er is meer te doen dan alleen van staatswege zorg er voor te dragen,
dat aan de lagere klassen gelegenheid worde gegeven om zich te beschaven. De
hoogere standen behooren daaraan medetewerken, op straf van gedurig verontrust
te worden door socialistische beroering. Het is eene dwaling, te meenen, dat het
“roode spook” met goed gevolg kan bestreden worden door militaire magt. De Hemel
behoede ons vaderland voor zulk eene bescherming. Wij zien in een naburig Rijk,
waartoe zulke denkbeelden leiden, en het is te betwijfelen, of men ten slotte meer
vrees behoort te koesteren voor de kwaal, of voor het geneesmiddel, - voor
socialismus, of voor militaire geweldenarij. Echte levenswijsheid bestaat in humaniteit.
Humaniteit leert ons de meest voordeelige aanwending van kracht en middelen.
Hetgeen ieder individu ten dienste van het algemeen verrigt keert met woeker tot
hem zelven terug.’ - De heer Schultze knoopte daaraan eenige mededeeligen vast
nopens hetgeen door hem zelven ten behoeve der lagere klassen was verrigt
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(voornamelijk in verband met de door hem opgerigte ‘Zelfhulpbanken’), en spoorde
zijne toehoorders aan, ieder in zijnen kring, medetewerken tot eene vreedzame
oplossing der geschilpunten van den dag, die dreigen te zullen uitloopen op eene
splitsing der maatschappij. Na den afloop der voordragt had in de ‘Gürzenich-zaal’
een feestmaal plaats, waarbij uitbundige hulde werd gebragt aan het menschlievend
streven des heeren Schultze-Delitsch.

[10 april 1869
Van den Rijn (XXXV)]
10 april 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
84. (M.M.)

Van den Rijn, 8 April.
De Kölnische-Zeitung behelst eene beschouwing over den adel in Duitschland, waarin
zij hare klagten uit over het voortbestaan van voorregten, welke, vooral met opzigt
tot het betalen van belasting, in verscheidene Staten van Duitschland aan den adel
zijn verleend. Zij wijst daarbij op het onlangs door de beijersche Eerste Kamer
genomen besluit, hetwelk bepaalt, dat de vrijstelling van het betalen van
gemeente-belasting, die de hooge adel in Beijeren geniet, niet anders opgeheven zal
mogen worden dan tegen eene door den Staat te verleenen schadeloosstelling. De
Keulsche courant toont in dat opstel aan, dat de duitsche adel, in vergelijking met
dien van andere landen, met name van Engeland, in vele opzigten tekortschiet, en
zij geeft van den adelstand in Duitschland de volgende beschrijving: ‘Een blik op de
duitsche Eerste Kamers is voldoende om optemerken, dat de duitsche adel de pligten,
die hij jegens zich zelven en jegens het land te vervullen heeft, al zeer ligt telt. Met
weinige uitzonderingen, welke daarom te meer eervol zijn en die wij daarom te meer
op prijs stellen, versmaadt de hoogere duitsche adel het, zich die beschaving eigen
te maken, welke in de tegenwoordigen tijd inderdaad slechts door hare afwezigheid
merkbaar wordt, maar welker gemis juist in die betrekkingen bijzonder in het oog
valt, in welke den bezitter van een ouden naam eene bijzondere politieke
werkzaamheid is opgedragen. Zien wij de rapporten der duitsche hoogescholen in,
dan ontwaren wij, dat de zonen der voormalige Rijks-Grooten slechts in zeer zeldzame
gevallen in eenigzins aanmerkelijk aantal voorkomen onder de duizenden, die aan
de duitsche universiteiten hunne weten-
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schappelijke opleiding genieten. In het beste geval wijden zij één of twee jaren aan
het studenten-leven, maar zelden ziet men hen uit hunne academische loopbaan
gerijpte vruchten hunner kennis naar de grafelijke woning of naar het garde- of
kurassierregiment overbrengen. Wij zijn zeker geene voorsprekers van den ‘ouden
goeden tijd’ van het duitsche Rijk; deze heeft eigenlijk nooit bestaan; maar in dit
opzigt was het in die tijden toch beter. Die leden van den hoogen duitschen adel,
welke destijds op de inlandsche wetenschap met minachting nederzagen, plagten
toch aan buitenlandsche academien, te Genève of in Holland, regtskundige of
staatkundige studien te volgen; heden ten dage acht men voor een toekomstigen pair
van Pruissen of Darmstadt het onderrigt van een huisonderwijzer en later dat van
een wachtmeester voldoende. Met die wetenschappelijke opleiding gaat hand aan
hand eene volkomen vervreemding van zulke vraagstukken en toestanden, welke bij
eigene landgenooten de meeste belangstelling wekken. Men hoort niet dikwijls
gewagen van aanzienlijke giften voor een nationaal weldadig doel, uit de hoogste
kringen afkomstig, noch van deelneming onzer granden aan bemoeijingen der
werkdadige liefde ten behoeve der noodlijdende volksklassen. Het geldt ook hier
natuurlijk alleen den stand in zijn geheel; enkele achtenswaardige uitzonderingen
blijven van dit afkeurend oordeel uitgesloten.’
- Verschillende couranten maken den tekst openbaar van het adres, hetwelk door
de duitsche Katholieken bij gelegenheid van het jubelfeest van den Paus aan Z.H.
zal worden overhandigd. Dat stuk behelst betuigingen van verknochtheid en
gehoorzaamheid, gelukwenschen met het feest en dankbetuigingen voor hetgeen de
Paus voor de Katholieke Kerk heeft gedaan. - Volgens de Katholische Bewegung,
het orgaan der katholieke vereenigingen in Duitschland, is dat adres door ongeveer
150 adellijke heeren, waaronder 13 Vorsten, onderteekend - men zegt, dat ook Koning
Johann en de Kroonprins van Saksen het onderteekend hebben - en bedraagt het
geheele getal der onderteekenaars meer dan een millioen. Zoo zonden bijv. de
bisdommen Paderborn 117,000, Munster 112,578, Breslau 97,418, Rottenburg 60,591,
Regensburg 60,000, Munchen 35,000 onderteekeningen. Al de onderteekeningen
van elk bisdom zijn naar Frankfort gezonden in rijk versierde lederen portefeuilles,
op welker buitenkant het pauselijk wapen en in gouden letters de naam van het bis-
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dom zijn afgedrukt. Op een titelblad van perkament staan te lezen de namen der
diocesen, in verschillende kleuren afgedeeld, naar de aartsbisdommen en bisdommen,
waartoe zij behooren, benevens het aantal der onderteekeningen; de eerste letter van
elken naam is eene prachtig geteekende hoofdletter. Aan liefdegiften zullen onder
anderen naar Rome zenden: Munster 24,000 th., Breslau 20,000 th., Paderborn ruim
19,000 th., het apostolisch vicariaat Dresden 2083 th., Rottenburg 41,356 fr., de
beijersche bisdommen 72,000 fl. De katholieke studenten-vereeniging heeft 1000
th. beschikbaar gesteld voor het bouwen der Pius-kerk te Greifswald. De
Vrouwen-Vereeniging aan den Neder-Rijn heeft 19,264 fr. gezonden. ‘Het katholieke
Duitschland (zegt een clericaal berigtgever) heeft het zijne gedaan.’ Eergisteren zou,
naar men uit Munchen meldt, de beijersche graaf von Arco-Valley zich naar Rome
begeven, ten einde den Paus, namens den Koning van Beijeren, te complimenteren.
De hertog von Ratibor, die de gelukwenschen van den Koning van Pruissen aan den
Paus zal overbrengen, is eergisteren, vergezeld van graaf von Frankenberg, te
Munchen aangekomen; die heeren zouden insgelijks gisteren de reis naar Rome
voortzetten.

[10 april 1869
Advertentie in de Dordrechtsche Courant]
10 april 1869
Advertentie in de Dordrechtsche Courant inzake een lezing van Multatuli op 15
april. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)

Voordragt van Multatuli,
‘Over vrije Studie’.
Op Donderdag den 15 April, des avonds ten 7½ ure, in de Concertzaal van den Heer
J.D. VAN PEERE, te Dordrecht.
Bewijzen van toegang, voor Heeren à 99, voor Dames à 50 Cents, zijn te bekomen
aan het Lokaal, en plaatsen te bespreken op den dag der Voordragt van 10 tot 4 ure.

[11 april 1869
Advertentie in de Nieuwe Nijmeegsche Courant]
11 april 1869
Advertentie in de Nieuwe Nijmeegsche Courant inzake een lezing van Multatuli
op 16 april. (Redactie-archief Gelderlanderpers, Nijmegen; fotokopie M.M.)
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Voordragt van Multatuli.
‘over Vrije Studie’
Op Vrijdag den 16. April, des avonds ten 7½ ure, in de zaal van de SOCIETEIT
CONCORDIA te Nijmegen.
Bewijzen van Toegang, voor Heeren à f 0.99, voor Dames à f 0,50, zijn te bekomen
bij den heer HOOIJMAN, in genoemde Societeit.

[14 april 1869
Multatuli spreekt in 's-Hertogenbosch]
14 april 1869
Multatuli spreekt in 's-Hertogenbosch over Vrije studie.
Voor verslag van deze avond, en reacties op het gezegde, zie 17 april, 22 april en
24 april 1869.

[14 april 1869
Advertentie in de Zutphensche Courant]
14 april 1869
Advertentie in de Zutphensche Courant inzake een voordracht van Multatuli. Deze
advertentie werd op 17 april herhaald. (Gemeente-archief Zutphen; fotokopie M.M.)

Voordragt van Multatuli,
‘Over vrije studie’,
Op Zaturdag, den 17en April, des avonds ten 7½ ure,
in de Concertzaal te Zutphen.
Bewijzen van toegang, voor Heeren à f 0,99, voor Dames à f 0.50 cents, zijn te
bekomen bij de loting der plaatsen, welke plaats heeft op den dag der Voordragt, om
12 uur 's middags.

[15 april 1869
Multatuli spreekt in Dordrecht]
15 april 1869
Multatuli spreekt in Dordrecht over Vrije studie.

[15 april 1869
Brief van Multatuli aan De Geyter]
15 april 1869
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand. (M.M.)
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Waarde de Geyter, ik ben hier op reis en ga morgen naar Nymegen, overmorgen
naar Zutfen, Zondag Breda.
(Ik verdien ter nauwernood de reiskosten!)
Hoe 't zy, ik kan Maandag en volgende dagen voor Antwerpen en
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Gent bestemmen. Ziet gy kans om van U uit met Gent iets te bepalen? Zoo ja (of ook
zoo neen) antwoord my s.v.p. te
Breda, hotel de Kroon
waar ik zondag avond zyn zal.
Ik zou zeer gaarne maandag ten uwent komen, en zal dat hoogstwaarschynlyk
doen, ook al kunt ge my niet terstond gebruiken. Ik zal my dan de geheele week voor
Antwerpen en Gent disponibel houden. Ge kunt dus (indien het overigens schikt
zonder te groote opoffering) zelf den dag bepalen, en dat kan men te Gent ook doen,
zonder nadere goedkeuring.
De vraag is maar of 't U gelegen komt de zaak met Gent te regelen. Wilt gy dit
doen? In allen geval kom ik Maandag eens bij U, daar ik toch te Breda ben.
Groet uwe lieve vrouw.
Uw
Douwes Dekker

[15 april 1869
Van den Rijn (XXXVI)]
15 april 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
88. (M.M.)

Van den Rijn, 13 April.
Uit Frankfort wordt aan de Kölnische-Volkszeitung het volgende geschreven omtrent
de duitsche vrijwilligers van den Paus: ‘Het plan om een uit vrijwilligers bestaand
duitsch regiment opterigten kan alleen dan uitgevoerd worden, wanneer de katholieke
adel van Duitschland en alle katholieke vereenigingen ter bevordering van de
onderneming de handen ineenslaan. De zaak moet ook van de praktische zijde
aangegrepen worden. Naar aanleiding van een voor ons liggenden brief van de
generaal Kanzler, willen wij eenige wenken geven. De wervingen voor het pauselijk
leger zijn op dit oogenblik geheel gestaakt; het rekruten-depôt te St. Louis, bij Basel,
is opgeheven. Daarentegen zal een depôt worden opgerigt aan de zwitsersche grenzen,
te Pontarlier. Ook is het expeditie-depôt voor pauselijke vrijwilligers te Marseille,
onder den overste Epp, nog steeds geopend. De generaal Kanzler wenscht, dat door
de katholieke vereenigingen van Duitschland knappe jongelieden naar die depôts
worden gezonden, het liefst naar dat te Marseille. Daar moeten zij zich schriftelijk
voor drie jaren verbinden en worden dan naar Rome overgebragt. “Het gewigtigste
daarbij is (schrijft de generaal) niet, dat men vele
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jongelieden zendt, maar dappere, zelfstandige, welgezinde jongelingen; voorts, dat
men niet verzuimt, de vergunning te vragen van de betrokken Regering. Geschiedt
dit laatste niet - wat ongelukkigerwijze tot dus ver slechts al te dikwijls gebeurde dan worden wij te Rome door de diplomatieke vertegenwoordigers met reclames
dier Regeringen lastig gevallen, welke, ten nadeele der pauselijke financien, het
verlies dier lieden, dikwijls na een zeer korten diensttijd, ten gevolge hebben.”’
- Men meldt uit Bern, dat het eedgenootschappelijk militaire departement het
rapport over zijn beheer gedurende het jaar 1868 openbaar heeft gemaakt. Naar luid
van dat verslag, telde het zwitsersche leger op 31 December van het vorige jaar
200,020 man, waarvan 85,138 in werkelijke dienst, 50,559 bij de reserve en 64,323
bij de landweer. Naar de verschillende wapens waren zij verdeeld als volgt: 2044
manschappen der genie, 868 pontonniers, 451 guides, 4070 dragonders, 14,116
scherpschutters en 160,336 infanteristen. Met inbegrip van 15,000 Peabody-geweren,
waren op den laatsten December ll. 126,993 geweren voorhanden. De gewone uitgaven
voor de krijgsmagt hebben in 1868 2,300,000 fr. bedragen, - de buitengewone 140,000
fr. De uitgaven voor militaire aangelegenheden der afzonderlijke kantons zijn in die
begrooting niet medegerekend.

[16 april 1869
Multatuli spreekt in Nijmegen]
16 april 1869
Multatuli spreekt in Nijmegen over Vrije studie.

[16 april 1869
Van den Rijn (XXXVII)]
16 april 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 89.
(M.M.)

Van den Rijn, 14 April.
De Kölnische-Zeitung heeft dezer dagen een hoofdartikel gewijd aan de, volgens
haar, vijandige stemming van het wurtembergsche ministerie ten aanzien van het
Noordduitsch-Verbond. Zij beweerde in dat opstel, dat de heeren Varnbühler en
Mittnacht elke toenadering tegenwerken, en wel in tegenstelling van Baden en
Beijeren, welke Staten herhaaldelijk blijken gaven van meer vriendschappelijke
gezindheid. Tevens zou, naar de meening van genoemd blad, ook eene zuidduitsche
verdedigingsunie zich niet in de sympa-
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thie van het wurtembergsche ministerie mogen verheugen, en wel op grond, dat eene
vriendschappelijke verstandhouding tusschen twee naauwkeurig gesplitste gedeelten
van Duitschland eerder te voorzien is dan eene ineensmelting der belangen van het
noorden met de afzonderlijke zuidelijke Staten. Als bewijzen voor de weêrspannigheid
van Wurtemberg zijn eenige punten aangevoerd, waaronder mede is opgenomen de
bekende uitsluiting van den hoogleeraar von Römer van het rectoraat der universiteit
te Tubingen. Ook het verblijf van den wurtembergschen Kroonprins te Berlijn mag,
volgens de Keulsche courant, geenszins worden toegeschreven aan vriendschappelijke
gezindheid der wurtembergsche Regering, dewijl het van algemeene bekendheid is,
dat die Prins geheel uit eigene beweging, en zeer tegen den zin van het
ministerie-Varnbühler-Mittnacht, zich in Pruissens hoofdstad tracht te bekwamen
als militair. De Mainzer-Beobachter, de boven aangewezen opmerkingen van de
Kölnische-Zeitung mededeelende, steekt den draak met de ergernis van die
‘noordduitsche bladen, welke de volkeren willen dwingen tot meer geluk dan men
dragen kan’. ‘Wij erkennen (aldus gaat dat blad voort), dat de noordduitsche
Constitutie een volmaakt prachtwerk is; een duizendste achtste wonder der wereld.
Het is een monument van pruissische eenheid, uitgedrukt in
Mecklenburg-Waldeck-Frankforter verscheidenheid; eene arabeske van gemoedelijk
vernuft en staatkundige industrie. De mozaïek van het voormalige Duitsch-Verbond
is behoorlijk overpleisterd met zwarte en witte strepen (de pruissische kleuren). Om
kort te gaan: wij begrijpen ten volle, hoe ieder Pruis met dat Noordduitsch-Verbond
is ingenomen, en wij staan hem zelfs van harte toe, daarmede te dweepen. Maar de
eisch, dat ook anderen zich zullen aangestoken gevoelen door die ingenomenheid,
is niet regtvaardig. Men mag niet oordeelen over zaken van smaak, zegt het
spreekwoord, en indien dat gezegde waarheid bevat, hoe veel te sterker is dan de
verpligting om zich van het opdringen van een smaak, of van zekere voorkeur, te
onthouden. De Zuid-Duitscher is nu eenmaal niet pruissischgezind. Er schijnen in
karakter, in gewoonten, in wijze van levensbeschouwing zekere verschillen te bestaan,
die het ‘zamenwonen met broeders’ onmogelijk maken. Wat baat het, of men
onbegeerde weldaden opdringt, die toch ten slotte, door den beweldadigde niet of
verkeerd toegepast, meer schade dan voordeel zouden aanbrengen? En waartoe dat
boos
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worden van de nationaal-liberale bladen over inzigten, welke zij slechts weinige
jaren geleden, toen het Bismarckianismus nog niet gezegevierd had, zoo vurig
verdedigden? Hoe kan men zoo driftig dwingen om integaan in een gebouw, welks
oprigting men zoo lang mogelijk tegenwerkte? De beschuldiging tegen Wurtemberg,
dat het ook een Zuidduitsch-Verbond tracht onmogelijk te maken, noemen wij niet
zeer staatkundig; zij doet denken aan eene averegtsche toepassing van het oude:
verdeel en heersch. Heeft het niet den schijn, alsof men den vijand gaarne op één
punt vereenigd zag om hem met één slag...gelukkig te maken?
‘En die brave Beijeren! En dat gehoorzame Baden! Hebben niet de gevolmagtigden
van die landen, op de Conferentie te Munchen, in den herfst van 1868, ronduit
verklaard, te wenschen: “dat het Noordduitsch-Verbond formeel zou deelnemen aan
de beraadslagingen omtrent het zuidelijk verdedigingstelsel”? En was het niet alweder
een hoofdig wurtembergsch ministerie, 'twelk dezen wensch tegenging, door, in stede
van zulk eene al te naauwe inmenging, slechts in zeer algemeene termen de
bemoeijenis van het noorden met de zuidduitsche oorlogszaken te willen omschreven
zien? Ja, had het niet den schijn, alsof Wurtemberg alleen ten aanzien der geldelijke
en materiële liquidatie omtrent zekere vestingen met het Noordduitsch-Verbond in
aanraking komen wilde? De misdaad van den landman, die zijn hoenderhok zoo goed
mogelijk sluit om den vos daarbuiten te houden, is zekerlijk groot in de oogen der
nationaal-liberalen, maar men vergunne ons de meening, dat ieder geroepen is, zijne
eigene belangen voortestaan.’
‘De Kölnische-Zeitung tracht het ministerie Varnbühler-Mittnacht bespottelijk te
maken, als was het ten onregte bezorgd voor de souvereiniteit van Wurtemberg,
zoodra het aan het Noordduitsch-Verbond zal geoorloofd zijn, deeltenemen aan
beraadslagingen over zuidduitsche oorlogsbelangen. Zij schrijft dat bewind de
meening toe, dat “Pruissen, zoodra men het den vinger reikt, de geheele hand nemen
zou” en de bemoeijenis weldra zou uitstrekken tot het inwendig beheer. Die
achterdocht is, volgens de Keulsche courant, bespottelijk, hersenschimmig. Welnu,
wij deelen in die vrees, en gelooven, dat vele naburen van Pruissen, hunne
ondervinding raadplegende, ons en het ministerie Varnbühler-Mittnacht regt zullen
laten wedervaren.’
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[17 april 1869
Multatuli spreekt in Zutphen]
17 april 1869
Multatuli spreekt in Zutphen over Vrije studie.

[17 april 1869
Verslag in De Noordbrabanter]
17 april 1869
Verslag van Multatuli's spreekbeurt in 's-Hertogenbosch, in De Noordbarbanter,
no. 45. (KB. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Jl. Woensdag avond werd door Multatuli op de bovenzaal van den heer Cordens
alhier, eene lezing gehouden over vrije studie. Nog al toehoorders waren opgekomen,
waaronder echter slechts enkele katholieken en geen wonder; want, wat zoude de
lezing van een man, die tot genootschappen behoort regtstreeks in strijd met de
Katholieke Kerk, die aan niets gelooft en alleen de natuur vergoden wil, voor hen
anders kunnen zijn, dan een aanhoudende aanval tegen hunne overtuiging en tegen
hun geloof.
Vrije studie, volgens den lezer het onbelemmerd streven naar waarheid, (het woord
onbelemmerd natuurlijk in den ruimsten zin genomen, zoodat dat streven door niets
hoegenaamd is gebonden), wordt volgens hem door drie hoofdoorzaken aan banden
gelegd; te weten door: 1o. het opdringen van vooroordeelen, 2o. het verhinderen van
vrij onderzoek en 3o. het stellen van beletsels.
Deze drie punten werden door hem op welsprekende wijze behandeld, doorweven
met schilderachtige vergelijkingen en beelden, die meermalen de lachspieren der
toehoorders in beweging bragten, maar het geheel was doorspekt met bestudeerde
kwinkslagen, allen als zoovele kogels geworpen tegen het hechte gebouw van ons
geloof; alleen op het laatst zijner lezing raakte de spreker opgewonden; de
omzigtigheid in het begin door hem in acht genomen, verdween langzamerhand en
meer duidelijk en meer bepaald scheen toen zijn volslagen ongeloof door; hij spande
toen al zijn talenten en krachten in om al het bestaande omver te werpen, om eenmaal
op de puinhopen te mogen rusten, van alles wat tot nu toe eerbiedwaardig en heilig
was, en zoodoende zijn doel te bereiken, te weten: de heerschappij van het ongeloof.
Met eene zekere fierheid en een sarcastische lach op de lippen, verdedigde hij een
aantal moderne stellingen te veel om op te noemen, die hem teregt doen kennen als
een volgeling en zendeling van het moderne ongeloof, bezield met een ingekankerde
haat tegen het geloof en eene onverzoenbare vijand-
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schap tegen de Kerk. Omdat onze dierbaarste belangen, onze godsdienst, de
godsdienstige opvoeding onzer kinderen, de hoogste belangen van Kerk en Staat hier
op het spel worden gezet, daarom mogen en willen wij niet zwijgen, daarom zullen
wij onze geloofsgenooten steeds waarschuwen tegen die vergiftige slangen, wier
beet niet minder gevaarlijk of doodelijk is, omdat zij zich achter bloemen en geurige
planten verschuilen; met kracht zullen wij ons verzetten tegen zulke voorlezingen,
die gewis hoogst gevaarlijk zijn en zeer zeker diep verafschuwd worden door allen,
die het met Godsdienst, Koning en Vaderland wel meenen.

[18 april 1869
Bericht in de Bredasche Courant]
18 april 1869
Bericht in de Bredasche Courant inzake een voordracht van Multatuli. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
De krant verscheen reeds op zaterdagavond.
De heer E. Douwes Dekker, als schrijver bekend onder den naam van Multatuli, zal
op morgen (Zondag), des avonds om 7½ uur, in de bovenzaal van het koffijhuis het
Gouden Kruis alhier, eene voordragt houden ‘over vrije studie’. De prijs van de
bewijzen van toegang tot die voordragt is voor een heer f0,99 en voor eene dame
f0,50.

[18 april 1869
Multatuli spreekt in Breda]
18 april 1869
Multatuli spreekt in Breda over Vrije studie.

[19 april 1869
Brief van Multatuli aan De Geyter]
*19 april 1869
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand, door De
Geyter gewaarmerkt. (M.M.)
Antwerpen, maandag
Beste de Geyter!
Ik heb uwen brief te Breda ontvangen, en ben in weerwil van Uwen wenk om niet
te Antwerpen te komen, toch hier. Ik had daarvoor redenen liggende buiten de
leeshistorie.
Nu ik toch hier zyn moest, geef ik er U kennis van. Ge zyt onwel, verdrietig en
hebt zorgen. De mededeeling van het laatste was nu juist de manier niet, om my van
hier te houden. Ik wachtte hier brieven,
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en 't kon mogelyk geweest zyn, dat ik - na 't ontvangen daarvan - U verzocht had my
iets van uwe zorgen te vertellen. En misschien kom ik later daarop terug. De
mogelykheid bestaat dat ik U iets van uwe zorgen kan afnemen, al is 't dan heden
niet.
Dat ik u niet bezoek, is eensdeels omdat ge my in uwe stemming van 't oogenblik
niet gebruiken kunt, en vervolgens dewijl ik veel te doen heb. Na acht dagen reizens
ligt er een berg arbeids vóór my, en ik zal trachten daarvan hier in den laboureur iets
af te doen.
Indien er hier niets over eene lezing is vastgesteld, geef U dan de moeite niet, my
te antwoorden. Ge hebt U waarlijk al genoeg in de bres gesteld. En bovendien, ik
mag me niet opdringen. Gaarne echter had ik myn drama voorgelezen in een kleinen
kring van vrienden - ik bedoel: geen betalend publiek.
Hartelyk gegroet, en uw lieve vrouw ook.
Uw vriend
Douwes Dekker

[19 april 1869
Brief van Busken Huet aan Potgieter]
*19 april 1869
Brief van Cd. Busken Huet aan E.J. Potgieter. Fragment. (De volledige
briefwisseling van E.J. Potgieter en Cd. Busken Huet, I; blz. 676.)
van Bosboom: zie 10 maart 1869.
In de tweede plaats een woord over Mevr. D.D. Hetgeen gij mij omtrent haar schrijft
en uit een brief van Bosboom mededeelt, heeft mij slechts in één opzigt (het
zamenwonen met Mimi) niet verrast. Dat zij voornemens was, Milaan te verlaten en
naar 's Hage te komen, bevroedde ik in het geheel niet; doch dat zij, eenmaal weder
met D. vereenigd, de zonderlingste konditiën accepteren zou, dat had ik, zedert mijne
komst in Indie, desnoods durven voorspellen. De Chronique Scandaleuse toch is
hier omtrent haar naauwlijks bescheidener dan omtrent hem; en reeds vóór haar man
assistent-resident van Lebak werd, en hij nog secretaris of kontroleur (te Menado,
geloof ik) was, gingen zij ‘elk huns weegs’. Men verhaalt van een assistent-resident,
in wiens plaats mijnheer D.D. eene tournee in den omtrek ging maken, terwijl
mevrouw, met zijn medeweten en goedvinden, ja op zijne aansporing, maar dan ook
geheel en al in overeenstemming met hare eigen wenschen, bij de thuisblijvende
assistent-resident haren intrek nam. Eerst sedert ik van verschillende zijden met dat
verhaal bekend geworden ben, is mij omtrent de ware verhouding
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van dat echtpaar eenig licht opgegaan. Zij hebben namelijk elkander niets te verwijten,
en Tine heeft zich even weinig om Max bekommerd als Max om Tine. En waarom
zou Tine dan thans bezwaar make hebben tegen de zamenwoning met Mimi? -

[20 april 1869
Brief van Tine aan Stéphanie]
*20 april 1869
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 73-76)
un professorat à Delft: destijds was in Delft de opleiding voor indisch ambtenaar.
nos trois portraits: van de drie portretten door Tine aan Stéphanie gegeven, is
enkel dat van haarzelf bekend; het is door Pée gereproduceerd tgo. het titelblad van
zijn brievenuitgave Tine ('s-Gravenhage 1895); het daar aanwezige onderschrift:
aime moi toujours ton amie Everdine is echter niet de opdracht op het portret, maar
een toevoeging in facsimile, ontleend aan een brief van Tine d.d. 28 januari 1870.
La Haye, le 20 Avril 1869.
Ma chère, ma toute chère Stéphanie!
Me voilà bien loin de toi, mais dans le coeur bien près de toi. Je t'assure, ma chère,
ma bonne Stéphanie, que je regrette la belle Italie. Edou et moi nous parlons si souvent
de Milan, car nous deux nous sommes portés on ne peut plus pour ce beau pays.
Dekker n'aime pas que nous en parlons avec trop d'enthousiasme. Ce qui est sûr, c'est
que je me suis trop pressée de partir. Les soucis ne sont pas encore finis. Dekker fait
ce qu'il peut; il est très content de ses enfants, mais il y a encore des soucis matériels.
Edou a un professeur qui le prépare pour l'ecole politechnique ou bien pour l'académie.
Dekker est quelquefois stupéfait de ce qu'il sait et de ce qu'il ne sait pas. En quelque
chose il est très avancé et en autre chose si arriéré. Entre nous, je n'aurais pas dû
quitter Milan. Povere me! Mais que veux-tu? Dekker a eu des séances sans résultat;
la saison est déjà trop avancée pour ces choses là. Il écrit dans deux journaux, mais
cela ne suffit pas. Par bonheur il ne perd pas courage, et il a beaucoup de volonté de
réussir. Il y a question de lui donner un professorat à Delft. Enfin, patience et encore
patience jusqu'à l'infini. Ma santé va très bien malgré le froid. Les enfants se portent
bien. Non a l'air très délicat, mais elle mange et dort bien et elle ne se plaint de rien.
Edou est aussi grand que Dekker, mais bien plus fort; il prend son père comme une
poupée et le porte autour de

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

448
la chambre. C'est un gamin, il sait très bien influencer sur lui. Edou est toujours le
même, gai et sans-souci; son père est en extase de son caractère entreprenant et de
son intelligence naturelle.
Ma chère, n'as-tu pas reçu nos trois portraits? J'espère que tu auras reçu le linge.
Edouard a donné les clefs à madame Panechetti avec un billet pour toi. Ecoute, ma
toute chère, je ne sais pas quand et comment, mais que le temps viendra de nous
revoir est sûr et certain. Je le sens et mon pressentiment ne me fait jamais défaut. En
attendant que je t'écris j'ai le coeur gros; comme j'aimerais d'être dans ta chambre à
coucher où on était si bien! Comme je te vois à ta table d'ouvrage, et le balcon avec
les fleurs. Loutje, Loutjou chère, comme tu m'as consolée bien souvent! Je le sais
dans ce moment ci, j'ai peine à retenir mes larmes, et avec toi cela changerait en rire.
La preuve que notre amitié est la vraie, c'est que nous savons nous comprendre. Pense
souvent à moi; tu seras sûre que nos idées se rencontrent. Tu me diras que j'écris si
peu. Oui, c'est vrai, mais l'occasion me manque souvent, et quand j'ai été bien près
de toi en idée, je ne suis plus écrire, je suis alors trop pleine d'émotions. Aujourd'hui
je puis seule. Dekker est à Anvers pour une séance, Edou étudie dans la chambre de
son père et la Nonni repasse!! Je me trouve donc seule dans le salon. Mimi est en
Allemagne pour le moment; elle a profité de l'absence de Dekker pour voir sa soeur,
et elle veut absolument s'installer à Maintz. C'est contre la volonté de Dekker, mais
elle est bien résolue de le faire. C'est elle qui a meublé la maison d'un heritage de
ses grands parents; elle a une chambre pour elle. Je dois dire qu'elle est très gentille
pour moi, et tout va à merveille. Pas un mot, pas un signe malveillant. Edou est très
bien avec elle et Nonnie l'aime. Dekker fait tout pour me rendre heureuse, et si l'argent
ne manquait pas, tout sera parfaitement en ordre. Chère, toute chère, pense souvent
à moi, et écris moi souvent; tu n'as rien à faire, tu es maîtresse de ton temps. Console
moi par écrit, comme tu m'as consolée par tes bonnes paroles à vive voix. Les soucis
ne me quittent pas encore. Le malheur me poursuit toujours, et entre nous, j'ai quelque
remords d'avoir quitté Milan. Mais Dekker ne pouvait pas rester seul dans une maison
meublée, à la Haye. Dekker est très content de nous avoir avec lui, car il en souffrait
trop. Stéphanie, aime moi toujours. C'est si consolant de savoir qu'une âme et une si
belle âme vous appartient.
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[21 april 1869
Verslag in de Zutphensche Courant]
21 april 1869
Verslag in de Zutphensche Courant inzake de voordracht van Multatuli d.d. 17
april. (Gemeente-archief Zutphen; fotokopie M.M.)
Ideën van Multatuli no 465-475: bedoeld is no. 465-473; zie V.W. III, blz. 225-227.

Ingezonden.
De lezing van Multatuli op Zaturdag 17 April 1869.
De ‘vrije studie’ is een onderwerp, dat in den laatsten tijd - niet alleen bij de
behandeling der onderwijs-kwestiën, maar ook op zich zelf - herhaaldelijk werd
aangeroerd, en voorzeker de algemeene belangstelling verdient. Het erkende talent
van hem, die daarover te Zutphen het woord zou voeren, mogt een reden te meer
geächt worden, om bij die lezing een talrijke opkomst te verwachten; het tegendeel
was waar. Waarom dat geringe aantal hoorders? De beantwoording dier vraag is niet
vleijend - het zij voor den spreker, het zij voor de afwezigen. Laat ons zien. Men
erkent algemeen dat Multatuli een talent vol schrijver is, wiens wedergade men volgens bevoegde beöordeelaars - zeer ver moet zoeken: betreffende de letterkundige
waarde zijner voordragt mogt men zich dus gerust alles goeds en veel genotvols
voorstellen. Maar deze is geen hoofdzaak. De inhoud - ziedaar de kwestie. Velen
zijn er, die het met de beginselen en de gevoelens, in Multatulis werken uitgedrukt,
niet geheel eens zijn; velen roepen een krijschend haro of een donderend anathema
over den man, die naar hun inzien op godsdienstig en zedelijk gebied zooveel goden
(of afgoden) van hun voetstuk rukte en in het slijk neer wierp; die als een Hercules
verscheen in zoo menigen Augias-stal. En legt men denzulken de vraag voor, ‘hebt
ge Multatulis werken gelezen, en goed gelezen; - hebt ge onder veel, waarmee ge u
niet kondt vereenigen, ook niet veel schoons, leerrijks en waarlijk goeds
aangetroffen?’ - meestal luidt het antwoord: ‘Ja, hier en daar las ik een stukje; 't was
heel lief, maar de man is een utopist, hij weet zelf niet, waar hij heen wil.’ Bij een
ander: ‘Ik bedank je stichtelijk: Zoo iemand zou je maar aan 't twijfelen brengen.’
Een derde zegt: ‘Ik heb genoeg van dien man gehoord,’ en vergeet - indien zulks
noodig is - de zoo noodzakelijke afscheiding tusschen den mensch en den schrijver.
Hoe kan men zijn eersten pligt - het zoeken en streven naar waarheid - vervullen,
indien men sans rime ni raison de ooren sluit voor alles,
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wat niet juist overeenstemt met eigen opinie - in dusdanig geval een ‘gelooven of
niet-gelooven op gezag’. De wijze, waarop Multatuli zijn denkbeelden inkleedt,
wordt door velen shocking genoemd. Goed - in zijn gedrukte werken mogen enkele
passage's voorkomen, die niet als lectuur voor jonge dames zijn aan te bevelen; het
is niettemin van een zoo ontwikkeld persoon niet te verwachten, dat hij bij een
voordragt, waar vrouwen tegenwoordig zijn, woorden zal spreken, die een
gemotiveerden blos op de meest kameleontische kaken te voorschijn roepen. Geven
de antecedenten regt tot afwezigheid van vrouwelijk personeel bij Multatuli's
voordragten om deze reden?
Nogeens: zoowel in zaken als deze, als in politiek - in een woord - in alles, waar
verschil van meening bestaat, is het ieders pligt, verschillende gezigtpunten te kiezen,
verschillende stemmen te hooren. Blijft men stokstijf bij zijn eigen meening volharden;
blijft men zijn vogel coùte qui coùte voor een valk houden, zonder te onderzoeken
of het welligt ook een uil is; ziet men met een trotsch schouderophalen neer op allen,
die andere gevoelens zijn toegedaan; dan sluit men alle ontwikkeling buiten, en de
rust wordt roest. Opinien van anders denkenden zijn een vuur, waarin de eigen
meening moet gegloeid worden, ten einde of versmeed te worden, of er gelouterd en
meer gehard uit te voorschijn te treden.
Gij die behoort tot hen, die zeggen: ‘Meneer ik ben het niet met u eens,’* gaat gij
vooral naar Multatuli's lezingen. En weet ge zijn meening dan op voldoende wijze
te weerleggen, zoo kunt ge met opgeheven hoofde uw ‘ik ben het niet met u eens’
herhalen, en ieder anders denkende zal eerbied hebben voor zulk een opinie.
Ten slotte een woord over de voordragt zelve. De spreker begon te zeggen, dat de
aanleiding daartoe was geweest een voordragt over hetzelfde onderwerp, gehouden
door den heer van Vloten voor de studenten der Delftsche akademie. Zonder iets op
deze voordragt te willen afdingen, had spr. roeping gevoeld, de vrije studie voor
hetzelfde personeel op een andere wijze te behandelen. Van vrije studie werd de
volgende bepaling gegeven: onbelemmerd streven naar waarheid. Spr. schetste de
vele belemmeringen, welke de menschelijke geest bij het streven naar waarheid
ondervindt, en die reeds dadelijk

*

Zie Ideën van Multatuli no 465-475.
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bij de geboorte een aanvang nemen. Een zeer geestige en nuttige beschouwing over
de opvoeding der kinderen leidde tot de slotsom, dat verkeerde physieke behandeling,
sprookjes van bakers, kindermeiden, enz., absentie van ouders (volgens spr. de eenige
opvoeders naar behooren) bij de vorming van den ongeoefenden geest, schoolmeesters
zonder tact, allen het kleine hoofd bezwaren met een hoeveelheid ballast van verkeerde
begrippen, die in later jaren de vrije studie zeer bemoeijelijken, ja voor velen
onmogelijk maken. De godsdienstige begrippen, waaronder vooral de wonderverhalen
in den Bijbel vermeld, komen dan een plaats innemen in den jeugdigen geest. De
ontwikkeling gaat voort; de patient hoort en leest dingen, die indruischen tegen alles,
wat hij voor waar en heilig had gehouden: daar is de twijfel. Het scheiden van de
begrippen, waarmee we zijn opgegroeid, valt den meesten zeer zwaar, maar toch is
onderzoek pligt, en vrees voor het over boord werpen van lading, die ons overtuigend
gebleken is, ballast te zijn - lafheid. Bij het streven naar waarheid moet de leugen
voor de waarheid plaats maken. Dit is voorzeker een moeijelijk tijdperk. Onze geest
is als een schip, dat geen gegevens heeft, om koers te houden, dan... de vaste punten:
zon, maan en sterren. Bij het streven naar waarheid hebben we als zoodanig de
geheele natuur. Wat bestaat, is; bestaan is waarheid. Kennis der natuur dus is het
hoofdelement der vrije studie; voor ieder - die in de gelegenheid is, haar te leeren
kennen - is het verkrijgen dier kennis, pligt. De belemmeringen, die zich hierbij
opdoen - de vijanden der vrije studie - zijn legio; het wegnemen dier moeijelijkheden
is de ware maatschappelijke verbetering: redelijke ontwikkeling is synoniem met
zedelijke ontwikkeling. Gebrek aan zedelijken moed, zinnelijkheid, traagheid,
zoogenaamd fatsoen, stoffelijke belangen, en nog vele andere belemmeringen bij het
streven naar waarheid werden door den spreker behandeld. Hij eindigde met een
kernachtig woord ter aanbeveling van de vrije studie, het onbelemmerd streven naar
waarheid, de eenige weg tot ontwikkeling van den menschelijken geest.
Ziehier een kort en gebrekkig overzigt van Multatuli's voordragt, waarin rijkdom
van begrippen met prachtige, kernachtige taal gepaard ging, terwijl een schat van
geest - nu eens humor, dan weer satyre - alles in een verrassend licht deed voorkomen.
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[21 april 1869
Circulaire Willemsfonds te Gent]
21 april 1869
Gedrukte circulaire van het Willemsfonds te Gent inzake twee spreekbeurten van
Multatuli (M.M.)
WILLEMS-FONDS.

Gent, 21 April 1869.
Gentsche Afdeeling.
GEACHTE HEER,

Wij hebben de eer U, als Gentsch inschrijver op het Willems-Fonds, met uwe
dames uit te noodigen op de voordracht en de voorlezing welke zullen gehouden
worden door den heer Douwes Dekker (MULTATULI), op dagen en in lokalen als
volgt:
Zaterdag 24 April, om 8 uren 's avonds, in de zaal der SODALITEIT.
Voordracht over VRIJE STUDIE.
Maandag 26 April, om 8 uren 's avonds, in de zaal van het VAN CROMBRUGGHES
GENOOTSCHAP (Van Caneghemstraat. - H. Kerst.)
Voorlezing van DRAMATISCHE FRAGMENTEN.
Aanvaard, Mijnheer, de uitdrukking onzer bijzondere hoogachting.
De Voorzitter,
J.-F.-J. HEREMANS,
De Sekretaris,
MAX. ROOSES.
N.B. - Gelief u telkens te voorzien van den gekleurden band dezer circulaire. Hij
moet dienen als toegangkaart en zal strengelijk geëischt worden.

[22 april 1869
Multatuli schrijft Causerieën II]
22 april 1869
Multatuli schrijft voor De Locomotief te Semarang Causerieën II. De tekst wordt
in twee gedeelten gepubliceerd op 6 juli en 10 juli 1869. Zie V.W. IV, blz. 113-122
en 727.

[22 april 1869
Verslag in de Nieuwe Nijmeegsche Courant]
22 april 1869
Verslag in de Nieuwe Nijmeegsche Courant inzake Multatuli's voordracht d.d. 16
april. (Archief De Gelderlander-pers, Nijmegen; fotokopie M.M.)
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Multatuli.
Verleden Vrijdag heeft Multatuli in de zaal van Concordia eene voordracht over
Vrije Studie gehouden. Hij had even zoo goed kunnen zeggen: over onbelemmerden
groei.
Het was een bont patroon uit de groote staalkaart zijner Ideën, met wat franjes en
blinkende gitten tot een avondtooisel bewerkt. De manier waarop hij het bewerkt
had was, zoo als men van hem verwachten moet, talentvol en gestofferd met vruchten
van kennis. Wat hij echter van het vrij zoogenoemd vrij studeren der ledematen van
pasgeboren kinderen zeide, weet ietwat geroetineerde baker, en treffen zijne aardige
frasen eerder haar doel in uitzonderingen dan in algemeene misbruiken. Naar wij
van kenners vernemen is het los bakeren regel, en vervalt dus de grond van zijn
kruistocht met voorlezingen daartegen.
En wat is er nu van de verstandskultuur in onze maatschappij? Hiertegen heeft
Multatuli vele grieven, die echter alle daarop neerkomen, dat men den mensch niet
vrij laat zich zelf denkbeelden en kennis te zoeken, en zonder eene betere methode
te formuleeren bepaalde hij zich tot de zeer gemakkelijke taak van gispen, afkeuren
en bespotten. Wij gelooven dat er dikwijls veel valt af te keuren op de manier, waarop
het kind wordt onderwezen, maar wij zijn ook overtuigd, dat het er nog veel naarder
met de jeugd zou uitzien, liet men het aan haar zelve over zich te vormen. Er schieten,
in weerwil van het snoeimes toch zoo veel waterlooten op die de vruchtbaarheid
belemmeren, dat men waarlijk niet naar meer behoeft te verlangen. En Multatuli, bij
al zijne klachten over gebrek aan vrije studie in zijne jeugd, levert ons een bewijs,
dat zijn geest bij wat minder vrije studie betere vruchten zou hebben voortgebracht
dan die dwaze uitvallen tegen de gronden van orde, en dus tegen de wetten van
ontwikkeling, waaraan wij naar de natuur der dingen gebonden zijn.
Zeker is het dat vooroordeelen van allerlei aard het streven naar waarheid kunnen
belemmeren, en Multatuli is er zelf een sprekend bewijs van. Als hij het
bovennatuurlijke eenvoudig lochent en tot zijne ‘buitenissigheden’ brengt, omdat
het geen Physica is en men het niet te tasten krijgt, dan is dit een vooroordeel van
de bekrompenste soort, hetgeen, als ook wij Darwin's hypothese aanhingen, ons
eerder aan zijne afstamming van den struisvogel zou doen gelooven dan aan die van
den aap. Multatuli heeft zeker hoogstzeldzame talenten; hij
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zou een genie heeten als hij niet door hoogmoed tot eene principieele misduiding
der schepping was geraakt, die zijn verstand benevelt en met de vermenschelijking
van het dier op de verdierlijking van den mensch uitloopt.
Ieder die zijne Ideën heeft gelezen zal dit duidelijk zijn.
De geheele voordracht is in hoofdzaak een geestig schermen met droombeelden,
een dol pogen om al het bestaande neer te halen. Wij hebben medelijden met hem
die zijne groote gaven zoo misbruikt heeft, dat hij ten einde blind geworden is voor
de gevolgen van zijne eigene stellingen. Het zijn liegt niet. Volkomen waar; doch
tot het zijn van den mensch behoort in de eerste plaats dat hij aan tijd, ruimte, kracht
enz. is gebonden, zoodat hij niet alles overal en ten allen tijde zelf kan beleven en
onderzoeken, maar in alles door anderen vooraf moet onderwezen en geleid worden,
en dus wel degelijk van allerhande gezach afhankelijk is. Hem blijft slechts over in
alle zaken, waarbij eigen onderzoek onmogelijk is, de redelijkheid, dat is de geldigheid
van het gezach te toetsen. De bestaande wetten van orde in de natuur willen het zoo
en niet anders, en Multatuli moge nu al zich tot beurtschipper op Utopia maken, hij
zal het niet veranderen. Beurtschipper zeggen wij, dat is niet juist, want hij zou zich
zelfs niet eens aan de beurtorde willen onderwerpen - vrijschipper hadden wij moeten
zeggen.
Op velen maakte zijn voordracht den indruk van eene tooneelvertooning, waarbij
de impresario het best tevreden is als de kas er maar goed bij vaart, onverschillig
van welk gehalte het stuk is.
Multatuli zag die strijders voor zoogenoemde waarheid ook liefst kontant betaald,
en niet met de standbeelden der toekomst. Zeer begrijpelijk, en praktiesch voor hen
die hunne wijsheid à f 1. - entrée rondkramen. Te Nijmegen is evenwel de
onderneming mislukt, en zijn de onkosten nauwelijks gedekt, zoodat wij zeker niet
meer waardig zullen geacht worden in de profaneerende wijsheid van Multatuli
meerdere ‘vrije studie’ te maken.

[22 april 1869
Ingezonden Stuk in De Noordbrabanter]
22 april 1869
Ingezonden Stuk in De Noordbrabanter, no. 47, inzake Multatuli's spreekbeurt
d.d. 14 april 1869. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
subjectiviteit: de krant heeft subjecticiteit en ook objecticiteit.
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Vrije gedachten over vrije studie.
(Ingezonden.)
Toevallig las ik No. 45 van de Noordbrabanter jaargang 1869; ik zeg toevallig, want
hoe groot mijne belangstelling ook zijn moge in hetgeen te 's Bosch zoo al gebeurt,
is het mij onmogelijk alles te lezen. De redactie vergeve mij die onmogelijkheid! Nu
dan, toevallig las ik in de Noordbrabanter van 17 April eenige regels over zekere
lezing, gehouden in de bovenzaal van den heer Cordens en dat wel door Multatuli.
Dus (zoo dacht ik) Multatuli las te 's Bosch! en wat? eene reeds elders gehouden
lezing over de vrije studie? Nu volgde ik dadelijk zijn raad, en begon eene vrije studie
over die vrije studie; ik wilde zelfs de lezing niet nagaan. De titel was mij genoeg,
want ik wilde vrij blijven ook van den invloed van Multatuli. Ik ben zoo onafhankelijk
van karakter, en wil zoo vrij zijn, als het maar mogelijk is; doch eene vrijheid wil ik
niet, die van krankzinnig te zijn.
En zie. Ik kreeg eene vrije gedachte, en deze was dat ik niet goed begreep wat
vrije Studie is. Ik heb wel ooit leerlingen gezien, die zoo vrij waren dat ze de vrije
studie verkozen boven de geregelde studie: in hun oog was geregelde studie niet vrij.
Ze zijn thans op jaren en mogen oordeelen: mij dunkt vrije studie is speelwerk,
geregelde studie ontwikkeling, ware vooruitgang!
Maar Multatuli is geen kind meer: vrije studie is welligt iets anders: studie zonder
stoornis.
Zoo is de studie nergens vrijer dan op mijne kamer. Daar in de eenzaamheid werkt
mijn geest... en de pen is te traag om de duizende vrije gedachten te boeken... En dan
sta ik soms in verrukking en onwillekeurig uit zich mijn gemoed in zeer vrije woorden:
Leve de vrijheid!... En ik zweef... tot dat mijn geest uitgeput door de surexcitatie,
naar banden zoekt, die mij tot bewustzijn brengen. En terwijl het Leve de vrijheid
nog weergalmt, verheug ik mij in die banden, die mij de vrijheid van het bewustzijn
teruggeven.
En wat nu? Woensdag ll. las iemand in de bovenzaal van den heer Cordens!... hij
las en zoolang hij door den eerbied voor zijne hoorders of door het schrift nog
gebonden was (dus nog niet vrij) was het dragelijk! dan, weldra vrijmoedig vooruit!
Schilderachtige vergelijkingen... beelden... kwinkslagen!... De Surexcitatie neemt
toe. Waartoe banden? Waartoe omzichtigheid?... Wat ik zie is!!... Een on-wezen! en
dit neemt alle vormen aan, juist gelijk ik begeer: mijne subjecti-
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viteit poseert de objectiviteit! - En ik zie eene zee van negaties!... en onder deze
verlokt mij het wanstalligste ongeloof! het moet er uit, vrij uit! ik heb vrij gedacht,
vrij gestudeerd, ik wil vrij spreken... En de man sprak!
Ik heb wel eens gehoord dat om iemand een geheim te ontfutselen, men hem moet
boos maken. Fénélon sprak reeds van die manoeuvres in zijne Télémaque. Doch dat
gaat altijd niet: soms wil men niet boos worden. - Er is dan nog een ander middel,
geheel modern, en dat is zeer eenvoudig: juich een dwazen toe en hij zal onbeschaamd
nog meer dwaasheden verkondigen. Toejuiching geeft moed... Multatuli meende
bijval te vinden: hij gaat voort en nu komt er licht! Welk licht? Niet het licht der zon:
in dit licht is men niet vrij! neen, maar zeker sterrengeflikker, phosphorvlammetjes
van het ongeloof! En bij dat licht was het alsof de hoorders met hun verstand op hol
waren: ze werden opgewonden(?) en zeiden zoo wat half bedeesd: het is mooi!
En nu basta! welligt zijn nog andere vrije gedachten in aantocht... dus tot later!

[22 april 1869
Bericht in de Gazette van Gent]
22 april 1869
Bericht in de Gazette van Gent, no. 94, inzake twee avonden van Multatuli. (U.B.
Gent; fotokopie M.M.)
Ditzelfde bericht is in nagenoeg identieke vorm opgenomen in Het Volksbelang
van 24 april, nr. 17. (U.B. Gent; fotokopie M.M.)
Wij vernemen dat de groote nederlandsche schrijver Douwes Dekker (MULTATULI),
deze week nog in onze stad eene voordracht en eene voorlezing houden zal.
De voordracht zal handelen over Vrije studie, of liever Vrije ontwikkeling van den
mensch. Zij heeft reeds in Noord-Nederland veel opgang gemaakt, en voor wie den
ingrijpende, snijdenden vorm kent waarin Multatuli zijne gedachten weet te kleeden,
valt het niet te betwijfelen, of die voordracht zal te Gent een niet minder gunstig
onthaal genieten.
Op eenen volgende avond zal Multatuli lezing houden van eenige fragmenten uit
een drama dat hij onlangs vervaardigd heeft. Volgens het oordeel van den schrijver
zelven, wiens denkbeelden over nederigheid bij zijne bewonderaars bekend staan,
is dit drama schoon als
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letterkundig voortbrengsel. De openbare meening heeft dit oordeel reeds bekrachtigd.
De gentsche leden van het Willems-fonds, de leden van het van
Crombrugghe's-genootschap en van de Taal is gansch het Volk, zullen op deze twee
avondstonden uitgenoodigd worden, waarvan de eerste, zoo wij vermeenen, plaats
zal grijpen in de Soldaliteit, de andere in het lokaal van het van
Crombrugghe's-genootschap.

[23 april 1869
Bericht in Amsterdamsche Courant]
23 april 1869
Bericht in de Amsterdamsche Courant inzake Multatuli's voordracht in Breda.
(Fotokopie M.M.)
BREDA, 20 April. Eergisteren avond hield Multatuli alhier een voordragt. Op verzoek
van eenige kadetten had hij haar op Zondag avond bepaald, ten einde hen in de
gelegenheid te stellen haar bij te wonen. De opkomst was echter niet zeer talrijk;
omstreeks honderd personen waren aanwezig, waaronder slechts een achttal dames
en eenige kadetten. De entrée was trouwens vrij hoog. De heer Douwes Dekker sprak
hier, even als elders, over ‘vrije studie.’

[23 april 1869
Uitnodiging van De Geyter voor Multatuli-avond]
23 april 1869
Uitnodiging van De Geyter tot het bijwonen van een avond waarop Multatuli zal
voordragen uit Vorstenschool.
Gedrukte circulaire. (A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.)
Antwerpen, 23 April 1869.
WEL EDELE HEER,
MULTATULI, die aanzocht is geworden op Zaturdag 24 en Maandag 26 April te
Gent conferentiën te houden, zal over Antwerpen naar Noord-Nederland wederkeren.
Bewonderaars en vrienden van den genialen schrijver hebben hem den wensch
uitgedrukt zijn nieuw, onuitgegeven Drama, dat in België nog niet is gelezen, in een
uitgekozen kring door hem te hooren voordragen. Aan dien wensch heeft hij
welwillend beloofd te zullen voldoen. Te dien gevolge hebben de vrienden mij de
vereerende taak opgedragen u met uw Dame uit te noodigen tot het bijwonen dier
voordracht, in de bovenzaal van het café Royal, op Dijnsdag 27 april, ten 8 uren 's
avonds.
Met hooge achting. J. de Geyter.
Beleefd verzoek deze uitnoodiging mede te brengen.
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[23 april 1869
Circulaire Van Crombrugghe's Genootschap Gent]
23 april 1869
Gedrukte circulaire van het van Crombrugghe's Genootschap te Gent inzake een
spreekbeurt van Multatuli. (U.B. Gent; fotokopie M.M.)
VAN CROMBRUGGHE'S
GENOOTSCHAP.

Gent, 23 April 1869.
Mijnheer,
Wij hebben het genoegen UEd. te berichten dat op MAANDAG aanstaande 26 dezer,
om 8½ ure 's avonds, de befaamde Noord-Nederlandsche schrijver DOUWES DEKKER
(MULTATULI), in het genootschap eene voorlezing houden zal.
DRAMATISCHE BROKKEN.
Aanvaard, M., de verzekering onzer hoogachting.
Namens het Bestuur:
De eerste Ondervoorzitter,
ED. MILLORD.
De Geheimschrijver,
C. WAEM.

[24 april 1869
Multatuli spreekt te Gent over Vrije studie]
24 april 1869
Multatuli spreekt voor het Willemsfonds te Gent over Vrije studie. Zie het verslag
d.d. 1 mei.

[24 april 1869
Van den Rijn (XXXVIII)]
24 april 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
96. (M.M.)

Van den Rijn, 22 April.
In de staatkundige wereld heeft zeker vlugschrift van een ‘duitsch officier’, die onder
den naam Arkolay schrijft, eenig opzien gebaard. De schrijver beweert, dat de
aansluiting van Zuid-Duitschland aan de Staten der ‘pruissische hegemonie’, ingeval
eener europesche verwikkeling, waarbij door hem de oorlog tusschen Frankrijk en
Pruissen als zeker wordt voorgesteld, den ondergang van geheel Duitschland zou ten

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

gevolge hebben. De Kölnische-Zeitung noemt deze brochure een ‘schandschrift’, en
maakt loffelijke melding van

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

459
eenige tegengeschriften, waarin het stuk van Arkolay (volgens haar) bondig wordt
wederlegd.
- In eenige dagbladen van Berlijn wordt eene statistiek gegeven van de ‘presentien’
der drie parlementaire vergaderingen, welke in die stad zitting houden. Het pruissische
Huis van Afgevaardigden telt 432 leden, waarvan alzoo 217 moeten tegenwoordig
zijn om een besluit kracht van wet te verleenen. De noordduitsche Rijksdag bestaat
uit 297 leden, waarvan de grootste helft tot het nemen van een besluit vereischt wordt.
Door het Tol-parlement, 't welk 382 leden telt, moeten 192 stemmen worden
uitgebragt om te kunnen besluiten. Niet altijd kan het juiste getal der aanwezige leden
geconstateerd worden, dewijl daartoe het nominatief oproepen - 't welk slechts zelden
plaats vindt - een vereischte is, en men alzoo met de stenografische berigten moet te
rade gaan. De openingszitting van de pruissische Kamer werd slechts door 213 leden
bijgewoond, en eerst op het laatste oogenblik traden nog eenige Afgevaardigden
binnen, die de vergadering (als zoodanig) wettig constitueerden. Bij de keuze van
een voorzitter waren slechts 246 leden aanwezig. De meeste zittingen werden door
niet meer dan ongeveer 300 leden bijgewoond; ja zelfs meermalen bedroeg het getal
presente leden slechts iets meer dan 200. Toen in de zitting van 5 Februarij niet meer
dan 212 Afgevaardigden verschenen waren, maakte men de opmerking, dat onder
de afwezigen 26 personen behoorden, die hunne vaste woonplaats te Berlijn hadden.
Het getal derzulken, die in de hoofdplaats gedomicilieerd zijn, bedraagt 47, en daarvan
was gemiddeld altijd een tiental afwezig. Men vindt voorts in de bedoelde bladen
eene gelijksoortige statistiek der twee andere vergaderingen; waaruit blijkt, dat het
cijfer van de opkomst der leden van het Tol-parlement iets gunstiger was dan dat
van de andere corporatien. Een onderzoek naar de vraag, of het al dan niet toekennen
van daggelden invloed heeft op het meer of minder getrouw bezoeken der zittingen,
schijnt tot den uitslag te leiden, dat dit geenszins het geval is. In het Parlement van
den pruissischen Staat heeft men de absentien berekend van leden, tot zekere partij
of fractie behoorende. De vooruitgangspartij (Waldeck, Löwe en de hunnen) telde in
het geheel 72 absentien. Van de nationaal-liberalen (Twesten, Braun, enz.) waren
gedurende den loop der zitting, te zamen genomen, 57 leden afwezig. De
conservativen en de vrij-conservativen telden te zamen 42 absentien, waaronder
echter geen
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enkele naam voorkomt van de leiders dier twee fractien. De heer Gneist, die als het
hoofd van het linker-centrum wordt beschouwd, was 8 malen afwezig. Het
regter-centrum leverde een getal van 5 absentien op, die alle op rekening van den
heer von Patow komen. Van de overige leden, die niet bepaald kunnen geclassificeerd
worden, had men een totaal van 46 absentien te noteren.
De Mainzer-Beobachter, deze cijfers overnemende, knoopt daaraan eenige
beschouwingen vast. ‘Indien nog iets noodig was (aldus drukt dit orgaan zich uit)
om ons wantrouwen inteboezemen tegen al te veel parlementarismus, dan zou het
de wijze zijn, waarop de kiezers thans schijnen aantevangen met hunne
Afgevaardigden te beoordeelen. Dat een aannemer zijne onderbazen beoordeelt naar
de kubieke hoeveelheid verwerkte aarde, begrijpen wij. Dat voorts een opzigter zijne
werklieden waardeert naar de uren hunner aanwezigheid op de werkplaats, keuren
wij goed. Noch de aannemer, noch de opzigter evenwel zal alleen de massa verwerkte
stof, of alleen de uren van aanwezigheid tot maatstaf nemen om de geschiktheid
zijner arbeiders te beoordeelen. Eene geheel andere wijze van schatting wordt noodig,
als de te bearbeiden zaak op het terrein ligt van kunst, wetenschap, staatkunde of
wijsbegeerte. De artist staat boven den werkman; de staatsman boven den kunstenaar,
en het zou eene groote onregtvaardigheid zijn, ja zelfs domheid verraden,
ongelijksoortige zaken met dezelfde maat te willen meten. Wat bedoelen nu de
couranten, waarin de statistiek der presentien van de leden der drie Parlementen zoo
haarfijn worden geanaliseerd, met die cijfers? Staan de goede eigenschappen der
Vertegenwoordigers tot elkander in omgekeerde reden met het aantal absentien? Is
Twesten (die twee malen absent was) vijf malen bekwamer, vijf malen
vaderlandlievender dan bijv. Düncker, die tien malen wegbleef? Is Wagener, die
zeventien zittingen oversloeg, een onbruikbaar mensch of een landverrader? Het zal
dan bij volgende verkiezingen eene gemakkelijke taak zijn, het volk voortelichten,
en de aanprijzende hoofd-artikelen zullen aanmerkelijk in prijs dalen.
‘Wij, voor ons, stellen hoogere eischen aan de personen, die geroepen zijn om de
belangen van Staten en volkeren te behartigen, en in weêrwil daarvan bevreemdde
ons de wijze, waarop thans die presentie-statistiek door de dagbladen wordt
geëxploiteerd, in geenen deele. Ja zelfs zijn wij niet vreemd van het denkbeeld, dat
de sluwe
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beschikker over duitsche toestanden, die het parlementaire leven in Pruissens
hoofdstad ontwikkeld heeft, door het te verdriedubbelen, juist in de vermenigvuldiging
van eene gehate zaak de middelen gezocht heeft om die zaak te fnuiken. Hoe meer
“Vertegenwoordiging”, hoe meer splitsing der partijen. Hoe meer uiting, hoe meer
verdeeling van kracht. En dit geldt niet alleen voor die spreek-collegien zelven; neen,
ook onder het volk is te minder eenheid van wil denkbaar, naar mate de gelegenheid
tot het uitoefenen van zoogenaamden invloed op den loop der zaken menigvuldiger
is. De aandacht is te verdeeld, dan dat de natie zich juist rekenschap zou kunnen
geven van de maatregelen der Regering, en zelfs daar, waar de algemeene geest zich
verzetten zou tegen den stroom, die zich in de regeringskringen openbaart, wordt de
opgewektheid tot verzet als het ware verlamd door het wachten op de magt “van die
andere vergadering”. Wie niet tevreden is met de pruissische Kamer, bouwt zijn
verwachtingen op den Rijksdag. Wie den Rijksdag wantrouwt, steunt op het
Tol-parlement. Wij voorzien den tijd, dat de pruissische (of noordduitsche) Regering
zich schijnbaar nieuwe banden zal aanleggen, waardoor de thans bestaande hoe langer
hoe meer zullen verzwakken. De uitersten raken elkander, en even als het heerschen
van allen gelijke beteekenis heeft als volslagen regeringloosheid, zal ook weldra
blijken, dat de te ruime toepassing van het parlementaire stelsel vrij wel overeenkomt
met het botvieren van teugelloos despotismus.’

[24 april 1869
Artikel in De Noordbrabanter]
24 april 1869
Kritisch artikel in De Noordbrabanter, nr. 48, inzake Multatuli's spreekbeurt d.d.
14 april 1869. (K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Renan: de franse historicus en oriëntalist Ernest Renan had in 1863 wereldnaam
gemaakt met zijn onorthodoxe studie La vie de Jésus, en ging sindsdien door voor
een niet minder gevaarlijk modernist dan D.F. Strauss.
Reville: de franse theoloog Albert Reville (1826-1906), van 1851 tot 1872 waals
predikant te Rotterdam, was evenals Huet en Pierson modernistisch van opvatting.
Vogt: de duitse bioloog Karl Vogt (1817-1895) pleitte in zijn lezingen voor de
evolutietheorie van Darwin.
procumbit humi bos: de os valt op de grond. (lat.)
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Nog eenige vrije gedachten over vrije studie.
Ik vertelde aan zekeren vriend, dat een zeker iemand te 's Bosch eene zekere lezing
had gehouden! de Nederlandsche Renan, alias Reville? Neen! Wie dan: Multatuli?...
ja - Dus over de Vrije Studie zeide mijn vriend? Voorzeker. En hoe wist die vriend
dit? Wel dat is eenvoudig: die heer M. loopt daarmede rond, gelijk Vogt met zijne
apenfamilie! Deze opmerking gaf mij lust nog eens te denken: en ik dacht! Maar ik
wilde vrij denken. En ik wierp alle boeken weg, ik sloot mij in mijne kamer: ik was
weldra zoo ietwat aan het vrij studeren.
Maar daar ik eenigen twijfel had, of ik nu wel waarlijk vrij studeerde, wilde ik
eerst voor goed weten, wat die vrije studie nog zou kunnen beletten. Multatuli kwam
mij te hulp. Door drie hoofdoorzaken wordt de vrije studie aan banden gelegd: deze
zijn: 1. het opdringen van vooroordeelen; 2. het verhinderen van vrij onderzoek; 3.
het stellen van beletsels. En nu begon ik moed te vatten: de question préalable of ik
wel vrij studeerde was spoedig opgelost. Hoe zoo?
Wat is opdringen? wat verhinderen? wat stellen?... En dan wat vooroordeel? wat
vrij onderzoek? wat beletselen?... Beide trio's zijn vrij zonderling! doch dat moet zoo
zijn: dat wekt studielust op; dat doet zoeken. En mijne eerste vrije gedachte was, dat
ik in dit oogenblik zeer vrij studeerde! Niemand dringt mij vooroordeelen op!
Niemand verhindert mijn vrij onderzoek! Niemand stelt mij beletsels! Dus...
Nu studeer ik! geen vooroordeel... vrij onderzoek... geen beletsels!... - Wijl echter
het voornaamste beletsel is vooroordeel, kan ik de drie hoofdoorzaken tot twee
terugbrengen. Geen beletsel, vrij onderzoek.
En een nieuw licht daagt op! Vrij onderzoek beteekent wel primo loco, onderzoek
zonder beletsels! Waarlijk en twee wordt één! - En nu wordt vrij onderzoek de eenige
voorwaarde van de zoo verhevene vrije studie.
Ik ben goed op weg: vrije studie is vrij onderzoek!... Leve de vrijheid! Na deze
bevinding rust ik een oogenblik: de lezer ruste met mij.
Naauwelijks zit ik wederom vrij te studeren of mijn geest verheft zich boven allen
dwang, alle hinderpalen, alle beletsels. En in die transcendentale wereld verplaatst
vraag ik: wat is dan vrij onderzoek, alias vrije studie.
Onderzoek veronderstelt het nagaan van zekere gegevens: deze kan ik
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niet verwerpen, zonder dat elk onderzoek ophoudt onderzoek te zijn. Ik weet wel dat
dikwerf een krankzinnige zich aan geene gegevens stoort; daardoor juist is hij
krankzinnig. Nu krankzinnig wil ik niet zijn, zelfs niet door overmaat van verstand.
- Maar dan is uwe studie niet geheel vrij?... Hoe dit op te lossen?... En ziet! een
gelukkig inval redt mij: zoolang eene lokomotief op goed gevestigde rails loopt,
loopt ze met kracht vooruit: zonder de rails kan ze puffen, fluiten, dampen, barstten...
meer niet! ze was vrij!!
Ik moet dus gegevens hebben, als zoo vele rails, voor mijn geest, en daarbij nog
als zoo vele objectiviteiten voor mijn onderzoek... Is dan mijne studie vrij! de
voorlezer Multatuli losse die vraag op!
Ik ga ondertusschen vrijelijk nog een stapje verder: eene gedachte beheerscht mij!
hoe? beheerscht? dat is tegen de vrijheid... Dus nog verder: ik zal denken, zonder
dat eene gedachte mij beheerscht, ik zal vrij studeren, en zelfs gedachten maken.
Wat? een gedachten fabriek? Ja!... Dan nog verder: ik wil geene gegevens als de
eenvoudigste elementen: die zal ik met zekere verdraagzaamheid een oogenblik
opnemen: wat later zal ik zelfs leeren denken zonder gedachten... Doch dit behoort
bij de allerhoogste opvatting der vrije studie!... daartoe moet men Grootmeester zijn
of althans willen worden! de plaats is vacant!
Nu herinner ik mij, dat toen zeker iemand de eerste elementen der taal kende, hij
reeds meende de taal volkomen machtig te zijn. En volgens de moderne leer moet
hij gelijk hebben. Het a.b.c. bevat alle elementen der taal: die te kennen is de hoogste
taalkennis, want transcendentaliter bevat het alphabet alle talen, althans de
Indo-Germaansche, plus minus eenige andere. - En nu herinnere zich de lezer dat ik
studeer, vrij studeer: ik mag dan wel eene nevengedachte hier aanstippen. Men vraagt
soms? hoe het mogelijk is, dat de modernen bij zooveel vertoon zoo weinig
wetenschap bezitten? de oplossing dier vraag is eenvoudig: wijl volgens hen de
hoogste wetenschap bestaat in een terugkeer tot de eerste elementen... en al het
overige als ballast wordt over boord geworpen; in een zaadkorreltje zit de geheele
wereld! Ja wel, zei zeker eenvoudig man, maar de kunst is er de wereld uit te halen.
En nu word ik overrompeld door duizende (vrije of onvrije) gedachten!... Ik wil niet
overrompeld worden... Eene gedachte kan ik echter
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den toegang niet weigeren, al moet het mijne vrijheid kosten. Ze is zoo dwaas, maar
welligt des te vrijer? Nu dan, de modernen zou men op sommige plaatsen van Limburg
noemen mannen van van daag! met eene kleine verandering kan ik die uitdrukking
beamen; men noeme hen mannen van een dag, en dan past op hen wat de geschiedenis
leert... Het is altijd veel beweging, zoo wat lezing, zoo wat gepraat, zoo wat zweven...
en dan na veel bombast procumbit humi bos! Hiermede leg ik verder mijne vrije studie aan banden, doch heilige banden; anders
komt er geen end. Ik heb slechts de vrijheid genomen den lezer eenige vrije gedachten
mede te deelen. Nu hoop ik dat de Redactie, niet de vrijheid zal nemen ze te weigeren;
en dan, dat de letterzetters niet de vrijheid zullen nemen, mij het omgekeerde te laten
zeggen van hetgeen ik gedacht heb.

[25 april 1869
Brief van Multatuli aan De Geyter]
*25 april 1869
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand, door De
Geyter gewaarmerkt. (M.M.)
Onder het woord Zondag morgen staat in een ander handschrift en met een
doorgehaald vraagteken de datering: (25 April 1869.)
Gent Zondag morgen
Waarde de Geyter, Ik heb van den heer Sabbe 't zoo welmeenend stuk ontvangen,
waarin gy eene oproeping doet voor Dinsdag avond. Hartelyk dank.
Ik hoop en - (byna zou ik zeggen: ik eisch, als 't niet te fors klonk) dat nu deze
uwe welwillendheid, en die van hen die er aan gehoor geven, niet leide tot geldelyke
offers.
Het voorlezen van myne dramatische fragmenten geschiedt ten mynen behoeve,
in myn belang, en ik zal een dankbaar gevoel hebben voor ieder die zich de moeite
geeft er naar te luisteren.
Waarom en hoe dit in myn belang is, zal ik U verklaren. Waarschynlyk deed ik 't
reeds in vorige brieven met een enkel woord.
Byna alom zyn ze met toejuiching ontvangen. En ik geloof dat ze dit als
letterkundig voortbrengsel waard zyn.
Maar onverdeeld was die toejuiching niet. Een gedeelte van myne hoorders meende
aan hun hollandisme schuldig te zyn boos te worden wyl ik eenen koning in een lelyk
daglicht stel.
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- ‘Dat is Willem III, zeggen zy, en men mag den koning niet bespottelyk maken’.De kwestie ligt dus in een lidwoord - Schilder ik ‘eenen’ koning of ‘den’ koning?
Ik zou, en zal by gelegenheid zoo vry zyn ‘den’ Koning W.I.L.L.E.M. III, aan te
tasten en me daarvoor niet genéren. Maar dan zal ik er zynen naam in alle letters by
zetten. Zoolang ik dit niet doe, geloof ik 't regt te hebben ‘eenen’ koning uitteteekenen,
zoowel als Shakespeare en velen.
Tant pis voor Willem III als de schets... neen, als hy op myn schets gelykt.
Hoe dit zy, in Holland slaan myn tegenstanders (d.i. alle zoogenaamde
letterkundigen) munt, uit de beschuldiging dat ik majesteitschennis bega.Maar er is meer. Zeker zoogenaamd liberaal blad (de Arnhemmer) ook geredigeerd
door een boekenmaker, en dus myn tegenstander, heeft niet alleen de beschuldiging
van majesteitsschennis tegen my ingebragt, maar tevens my beschuldigd van
‘trivialiteit’... dronkemanspraat &c.’
Zie hier nu de oorzaak waarom ik myn drama zoo gaarne lezen wil in Antw.
Ik hoop dat er uit den kring der Vlaamsche letterkundigen een kreet van
verontwaardiging zal opgaan tegen het gebruik der wapens van de soort waarmede
men my in Holland bestrydt.
Ik zoek eene contrôle op myn eigen smaak. Ik wil weten of Gerard Keller (redactr
‘Arnhemmer) krankzinnig is, of ik?
Eene derde mogelykheid is dat noch hy noch ik aan verstandverbystering lyden,
maar dat er eene kwaadaardige verdraaijing van regtsgevoel plaats grypt, en ook in
dat geval roep ik de Antwerpsche vrienden op.
Het is voorts voor my van hoog belang dat men in Belgie wete met welke soort
van vyanden ik te stryden heb! Die Gérard Keller heeft talent, en behoort inderdaad
tot de besten onder de N. Nederlandsche schryvers. Indien myn drama goed is, kan
men voor hem niet het bénéfice inroepen van gebrek aan ontwikkeling - neen, dan
is 't een helsche kwade wil.Myn voordragt over ‘Vrye Studie’ is gister avend welwillend opgenomen. Ik had
echter te stryden met eene eigenaardige moeielykheid.
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Het onderwerp - ‘Onbelemmerd streven naar waarheid!’ - is ryk, en zoude boekdeelen
vullen.
In gewone gevallen besteed ik aan die lezing drie uren, vooral daar ik - als ik voel
dat het mynen hoorders aangenaam is - intermédiair voor de vuist spreek. Daar ik
nu eerst te ½ 9 begon, en dewyl men my zeide dat men hier niet van lange voordragten
houd, heb ik moeten verkorten, dat is: knoeien, en ik vrees dat dit niet overal kan
geschied zijn, zonder stoornis der geleidelyke opvolging van gedachten. Het stuk
moet nog onvollediger geschenen hebben dan 't reeds uit den aard der zaak is. Ik heb
geheele categorien van belemmeringen in 't ‘vry studeren’, moeten overslaan.
't Is een drukkend gevoel voor den spreker, als hy gedurig zich zelven moet
toeroepen: geef niet te veel!
Dat beneemt ook 't vertrouwen op den welkomen indruk van wat hy wèl geeft.Dinsdag kom ik by Ulieden. Ik weet nog niet zeker met welken trein. Als ik U
vóór dien tyd niet anders berigt, ga ik van hier 9.30. dat is 10.50 te Antw.
Maar haal me niet af, en dérangeer U niet. Ik heb veel te doen en kan in den
Laboureur myn tyd best gebruiken om te werken.
Hartelyk gegroet
Uw vriend
Douwes Dekker

[26 april 1869
Bericht in de Gazette van Gent]
26 april 1869
Bericht in de Gazette van Gent over de beide avonden van Multatuli (U.B. Gent;
fotokopie M.M.)
Zaterdag avond heeft de gevierde nederlandsche schrijver Douwes Dekker (Multatuli)
in de Sodaliteit de aangekondigde conferencie gehouden over Vrije studie, waardoor
hij verstaat het onbelemmerd streven naar waarheid. Spreker wist door de hem eigene
wijze van voordracht, gedurende anderhalf uur de aandacht zijner hoorders te boeien,
welke door daverende en herhaalde toejuichingen getuigden met hem over
verscheidene punten mede in te stemmen. Wij herinneren dat Multatuli heden avond
om 8 uur in de zaal van het van Crombrugghe's Genootschap eene lezing houdt van
Dramatische fragmenten. De leden van het Willemsfonds zijn er op uitgenoodigd.
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[26 april 1869
Multatuli draagt in Gent voor uit Vorstenschool]
26 april 1868
Multatuli spreekt voor het Van Crombrugghe's Genootschap te Gent en draagt
voor uit Vorstenschool.
Zie het verslag d.d. 1 mei.

[27 april 1869
Multatuli draagt voor in Antwerpen]
27 april 1869
Multatuli spreekt te Antwerpen in besloten kring, bijeengeroepen door De Geyter,
en draagt voor uit Vorstenschool.
Vgl. Ger Schmook: Multatuli in de Vlaamse gewesten 1860-1900, (Antwerpen
1949) blz. 246-247.
Een kranteverslag over deze avond is niet aangetroffen.

[28 april 1869
Bericht in de Gazette van Gent]
28 april 1869
Bericht in de Gazette van Gent. (U.B. Gent; fotokopie M.M.)

Gent, 27 april.
De voorlezing der Dramatische brokken, van Multatuli heeft gisteren avond in het
van Crombrugghe's genootschap zoveel bijval gehad als zijne voordracht in de
Sodaliteit. Herhaalde malen werd de gevierde spreker door bewonderingsteekenen
onderbroken.

[29 april 1869
Van den Rijn (XXXIX)]
29 april 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
100. (M.M.)
Custozza: op 24 juni 1866 behaalde Oostenrijk in de slag bij Custozza een
overwinning op het italiaanse leger.
het hongaarsche element, fier op de behaalde zege: bij de zg. Ausgleich, maart
1867, was de Donaumonarchie veranderd in een personele unie van het keizerrijk
Oostenrijk en het koninkrijk Hongarije.
zijn groote voorzaat: Frederik de Grote (1712-1786) heeft driemaal oorlog gevoerd
met Oostenrijk.
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den jeugdigen keizer: Frans Jozef I (1830-1916), keizer sinds december 1848.

Van den Rijn, 26 April.
Volgens eene aan de Mittelrheinische-Zeitung door een correspondent uit Berlijn
gedane mededeeling, zou zich in den laatsten tijd aldaar in zekere kringen neiging
hebben geopenbaard tot toenadering tot
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Oostenrijk. Na gesproken te hebben over zekere demarches, die gedurende de laatste
maanden blijk gaven van den wensch der italiaansche Regering om de spanning te
verminderen, welke nog altijd tusschen de Kabinetten van Weenen en van Florence
schijnt te heerschen gaat de schrijver aldus voort: ‘Vreemd is het alzoo niet, dat het
pruissische bewind zich niet wil laten voorkomen in eene entente cordiale, die, wel
is waar, geene moeijelijkheid van den eersten rang zou teweegbrengen, maar toch
zeker bezwaar, 't welk men liever niet op den weg der toekomstige mogelijke
verwikkelingen met het buitenland ontmoeten zou. De vriendschap met Italie is ons
in 1866 van weinig nut geweest, en het is waarlijk niet aan Custozza, dat wij de
overwinning bij Königgrätz te danken hebben. Ook hier geldt het spreekwoord: een
goede buurman is beter dan een verre vriend. Doch geheel afgescheiden van deze
eenvoudige praktische beschouwing, bestaan tusschen Oostenrijk en Pruissen nog
altijd banden, welke niet zoo spoedig kunnen verbroken worden. De oostenrijksche
Monarchie bestaat uit heterogene bestanddeelen, en het is te voorzien, dat het
hongaarsche element, fier op de behaalde zege, de zeven millioen Duitschers weldra
als vreemdelingen zal beschouwen. Het ligt in den aard der zaak, dat de bewoners
van het aloude Aartshertogdom Oostenrijk, wier voorouders gewoon waren, hunne
heerschers aan het hoofd van geheel Duitschland te zien, reikhalzend de armen zullen
uitstrekken naar het ras, waartoe zij zelven van oudsher behoord hebben, en hun
toestand zal niet alleen beginnen te gelijken op dien van Sleeswijk-Holstein onder
deensche heerschappij, maar ook in het overige Duitschland dezelfde sympathien
opwekken als de stamverwanten aan de Elbe. Wij laten nu in het midden, in hoe ver
zulk eene rigting aangenaam wezen zou aan het regerend Huis van Habsburg, doch
de neiging der volkeren zal ten allen tijde de overwinning behalen op het belang der
dynastien, en de Habsburgen, die het tot stand komen van het Noordduitsch-Verbond
niet hebben kunnen beletten, zullen eenmaal ook niet bij magte zijn, de vereeniging
van geheel Duitschland tegentegaan. Aan den anderen kant woont in de gemoederen
van de Noord-Duitschers zekere ingenomenheid met de overwonnenen. In het Zuiden
moge hier en daar bitterheid heerschen tegen den zoo reusachtig toegenomen invloed
van Pruissen, - de overwinnaar is tot zachtmoedigheid, ja zelfs tot medelijden gestemd,
en dit zal zich te meer openbaren,
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naar mate het overwigt van het hongaarsche element sterker op de afgescheiden
broeders van den duitschen stam zal beginnen te drukken. En nog eene oorzaak zou
kunnen leiden tot het dempen van de kloof, die het Zuiden van het Noorden scheidt.
Koning Wilhelm is geenszins vrij van den indruk der overleveringen van het oude
duitsche Rijk. Als Koning van Pruissen moge hij, gelijk zijn groote voorzaat, en met
nog grooter geluk dan deze, den Staat Oostenrijk beoorloogd hebben, - als duitsch
Vorst, ja zelfs als duitsch edelman, heeft hij eerbied voor den zetel der oude duitsche
Keizers. Het is in zijne omgeving van algemeene bekendheid, dat het verbreken der
oude banden hem in zekeren zin leed doet; waaruit dan ook voortspruit, dat hij, bij
elke openbare gelegenheid, getuigenis aflegt van den tegenzin, waarmede hij in 1866
het zwaard opnam. In al de officiële toespraken, waarin melding wordt gemaakt van
de groote veranderingen, die de veldtogt van 1866 heeft teweeggebragt, dringt zich
zeker gevoel van smart op den voorgrond, 't welk wij voor opregt mogen houden,
zoowel omdat onopregtheid niet strooken zou met 's Konings ridderlijk karakter, als
omdat dit gevoel ons inderdaad zeer natuurlijk voorkomt. Wij herinneren ons, hoe
Z.M. het sommigen dagbladen euvel duidde, toen zekere schrijvers meenden hun
hof te maken aan volksgeest en Regering, door op de gewezen Souvereinen van
Nassau, Hessen en Hannover te schimpen. In eene te Berlijn bij het ontvangen van
den gemeenteraad uitgesproken rede, verklaarde hij, niet te zullen dulden, dat tekort
werd gedaan aan den eerbied, dien men aan gekroonde Hoofden verschuldigd is. Om
nu deze piëteit geheel en al in overeenstemming te brengen met de feiten, behoort
men achtteslaan op den eisch der omstandigheden, die niet gedoogden, toetegeven
aan zekere gevoeligheid voor individuële indrukken. Het welzijn van het groote
vaderland vorderde doortastende maatregelen, en het zou pligtverzuim geweest zijn,
het algemeene heil opteofferen aan eene kwalijk begrepen zachtmoedigheid omtrent
de onderdeelen. Dat niettemin die zachtmoedigheid inderdaad bestond, moge blijken
uit de ruime wijze, waarop de gedepossedeerden zijn schadeloos gesteld. Ieder weet,
dat de wetsvoordragten te dien aanzien (voordragten, welke den eersten minister op
een groot gedeelte zijner populariteit zijn te staan gekomen) de speciale uitdrukking
waren van den wil des Konings.’
‘Op gelijke wijze en met meer verstandelijken grond, bezielt den
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Koning zekere ingenomenheid met den jeugdigen Keizer van Oostenrijk, die dan
ook voorzeker in persoonlijke achtenswaardigheid de onttroonde Souvereinen ver
te boven gaat. Daaruit zal noodwendig de zucht voortspruiten om elke gelegenheid,
welke door de staatkunde wordt aangeboden (gelijk thans de pogingen tot toenadering
van italiaansche zijde), aantegrijpen met nog meer gretigheid, dan het geval wezen
zou, indien zoodanige toenadering door staatkundige belangen alleen werd
voorgeschreven. Waar het belang en de neiging één weg aanwijzen, is de keuze niet
twijfelachtig. De vraag blijft echter, hoe men het gewenschte doel bereiken zal, en
die vraag is, indien ik wel onderrigt ben, aan de diplomaten ter oplossing voorgelegd.’

[1 mei 1869
Van den Rijn (XL)]
1 mei 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
102. (M.M.)

Van den Rijn, 28 April.
In de groote geschutgieterij van den heer Krupp, te Essen, heeft men zekere neiging
bespeurd om het door de kolenwerkers in de Borinage gegeven voorbeeld natevolgen,
zonder dat evenwel tot nu toe door oproerige handelingen of werkstaking eenig
bewijs is geleverd, dat er gevaar voor de rust bestaat. - Zekere heer Rüscher heeft
onlangs te Elberfeld en in eenige andere fabrieksdistricten voordragten gehouden
voor het volk, waarin hij over den toestand der werklieden sprak en hen aanmaande
door pligtsbetrachting en ijver, geenszins door werkstaking of oproerige bewegingen,
tot de welvaart te geraken, waarop zij regt hebben. In eene der door dien
staathuishoudkundige uitgesproken redevoeringen komen de volgende beschouwingen
voor: ‘De zucht naar welvaart is natuurlijk en zelfs pligtmatig. Indien welvaart zeer
gemakkelijk te verkrijgen was, zou het genot daarvan een groot gedeelte zijner
aantrekkelijkheid verliezen. In het bestrijden en overwinnen van moeijelijkheden
ligt de roeping van de mensch. Die moeijelijkheden zijn somtijds grooter dan de
kracht, waarmede wij ze te keer gaan. De vraag is, of wij die kracht al dan niet zouden
bezitten, indien wij de juiste middelen aanwendden om haar toetepassen?’ Het
verkeerd toepassen nu van kracht is, volgens den heer Rüscher, ééne der redenen,
waarom de toestand van
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den werkman in geheel Europa niet zoodanig is als hij wenschen zou. ‘Indien allen
(zeide hij), die sedert jaren zich bemoeijen met den zoogenaamden strijd tusschen
kapitaal en arbeid, zich hadden toegelegd op hunne eigene zaken, zouden wij verder
gevorderd zijn dan thans, nu de werkman aan het spreken over arbeid de voorkeur
geeft boven het arbeiden zelf.’
‘Ik durf u vragen (aldus sprak de heer Rüscher eene vergadering van werklieden
aan), of niet zij, die in kroegen zich opwerpen als voorgangers en apostelen, veelal
het minst bruikbaar zijn in fabriek of werkplaats?’ - Volgens de Elberfelder-Zeitung,
is in vele vergaderingen, waarin de spreker deze vraag tot zijne toehoorders rigtte,
geantwoord met een luid: ‘Ja! ja!’
De redenaar zette voorts uiteen, hoe kapitaal het product is van opgespaarde
verdienste, en hoe elk werkman, die wekelijks slechts weinige stuivers in de spaarbank
belegt, met het doel om daarvoor na eenigen tijd een stukje grond, een huis of beter
gereedschap te koopen, zich ‘schuldig maakt aan de in veler oog zoo afschuwelijke
misdaad van kapitaal-bezit.’ - ‘Welnu (aldus ging de spreker voort), ik noodig u allen
uit, zoo misdadig te worden! Ja, wij willen aan het kapitaal den oorlog verklaren, en
zullen niet rusten voordat wij het hebben veroverd met de onoverwinnelijke wapenen
van vlijt en spaarzaamheid.’
De heer Rüscher gispte voorts de gewoonte van zekere volksleiders om alle
welgestelden en ‘bezitters’ te schetsen als wreed, gierig en onregtvaardig. ‘Naar
mijne ondervinding (ging hij voort) - ik zal den moed hebben, mijne overtuiging
uittespreken, ook hier, waar ik het woord voer in eene vergadering van werklieden
- naar mijne ondervinding, staan de aanzienlijken, de rijken, in edelmoedigheid niet
achter bij de minderbedeelden; ja zelfs geloof ik, dat een naauwkeurig onderzoek
zou leiden tot de slotsom, dat ware deugd niet juist dáár het meest wordt aangetroffen,
waar ze door zekere onruststokers, om u te vleijen, als algemeen wordt voorgesteld.
De mindergegoede is gewoonlijk niet zachtzinnig voor hen, die, nog slechter bedeeld,
van hem afhangen, en velen uwer weten bij ervaring, dat geene “heeren” moeijelijker
zijn tevreden te stellen dan de kleinen. En wat de groote heeren aangaat - hen, die
aan honderden of duizenden in hunne fabrieken of werkplaatsen arbeid verschaffen
- meent gij, dat de te lage betaling hunner werklieden een gevolg is van luim?
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Geenszins. Ieder hunner zou zeer gaarne de weekloonen verdubbeld, ja zelfs
vertiendubbeld zien, indien dit mogelijk was. Hoe hooger arbeidsloon, hoe minder
concurrentie. Het is in het belang der groote fabrikanten, de arbeidsloonen te zien
stijgen, dewijl daardoor tevens de winsten vermeerderen. Doch dit hangt niet af van
willekeur en meening. Gelijk alles, wordt ook de bezoldiging van den arbeid geregeld
door de verhouding tusschen vraag en aanbod; en de industrieel, die dezen maatstaf
zou wegwerpen, om zich te regelen naar ziekelijke indrukken eener verkeerd begrepen
menschlievendheid, zou weldra zijne fabriek geheel moeten sluiten; zijne werklieden,
vroeger klagende over te lage betaling, zouden zich weldra, na het tijdelijk ontvangen
eener te hooge belooning, met meer grond dan vroeger te beklagen hebben over
volslagen broodeloosheid.’
Ten slotte betoogde de spreker de ongerijmdheid der meening van sommigen, die
op woeste driften speculerende, het volk trachten optehitsen tot verzet en wanorde.
Hij toonde aan, dat vernietiging van kapitaal niet leiden kan tot betere bezoldiging
van den arbeid, en dat er geen welvaart kan voortkomen uit het storen van welvaart.
- Men meldt uit Karlsruhe, dat het geregtshof te Mannheim de uitspraak heeft
bevestigd van de regtbank te Freiburg, waarbij de administrateur van het aartsbisdom
Freiburg, dr. Kübel, en de geestelijke Burger te Constanz zijn vrijgesproken van de
aanklagt van misbruik van magt, welke tegen hen was ingebragt wegens het
excommuniceren van den burgemeester van Constanz, den heer Stromeyer.

[1 mei 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]
1 mei 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli. (Kopieboek 47, Museum Enschedé,
Haarlem; fotokopie M.M.)
Den Heer Douwes Dekker
te 's Gravenhage
Haarlem 1e. Mei 1869
WelEdele Heer
Wij hebben de eer, U ingesloten toetezenden, een Bankbiljet LL 5344 groot f 25,
,, ter voldoening van uw honorarium verschenen Ulto. April j.l.
Wij verzoeken U ons de goede ontvangst te willen berigten en hebben de eer met
hoogachting te zijn
UwEd. Dw. Dienaren
Joh Enschedé en zonen
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[1 mei 1869
Verslag in Het Volksbelang]
1 mei 1869
Verslag in Het Volksbelang betreffende Multatuli's toespraak d.d. 24 april, en zijn
voordracht d.d. 26 april. (U.B. Gent; fotokopie M.M.)
ewig weibliche: in de tekst staat ewig welleche.
wijsgeeren: mogelijk had de kopij wijsgeerin, als aanduiding van koningin Louise.
Spiridio: in de tekst staat Spurilid.

Conferencie's van Multatuli, te Gent.
Wij verklaren ons onbekwaam om een verslag te doen over de voordracht, welke de
heer Douwes Dekker, de beroemde nederlandsche schrijver, zaterdag avond in de
Sodaliteit heeft gegeven. Onze lezers daarvan slechts eene flauwe gedachte doen
opvatten is nog onmogelijk. Welke rijkheid in verhevene gedachten! welke kunst en
originaliteit in den vorm! hoe fijn, hoe verrassend zijn zijne zetten! hij is nu eens vol
kracht, vol vuur, dan weêr vol teederheid en bevalligheid. Beurtelings verheft hij het
hert, stort hij verontwaardiging in de ziel, roert hij ons gemoed, lokt hij een lach op
den mond of een traan in het oog.
En welk ontwerp! Vrije studie, dit is, de vrije ontwikkeling van den mensch, het
onbelemmerd streven naar waarheid.
Men heeft gezegd Multatuli heeft een onbetwistbaar schoon en machtig talent,
Multatuli is een kustenaar, maar hij is geen practisch man, gelijk overigens alle
denkers. Hij echter beweert een practisch man te zijn en niets anders. Hij wil geen
kunstenaar wezen; hij spot met de vormen; hij wil niet ‘mooi’ schrijven of spreken
gelijk het heet; hij overtreedt alle conventien, en tot het publiek, dat hem een
kunstenaar noemt, zegt hij ‘ik veracht u met groote innigheid!’ Maar wat hij ook
doe, ondanks dit alles blijft hij een onvergelijkelijke schrijver, die de taal bedwingt
en plooit tot schildering van ware schoonheden, met eene pracht van kleur die verrukt,
met eene teekening van juistheid die treft, met eene zekerheid die verwondert. Ja,
Multatuli is een kunstenaar, een groot dichter, maar ook een practisch man; ten minste
hier in deze voordracht is hij het ten volle. Is niet de strijd tegen vooroordeel en
leugen practisch mogelijk? kunnen niet de belemmeringen en beletsels van het zoeken
naar waarheid zoo niet allen worden weggenomen, dan toch worden verminderd!
(Gents. Mercurius)
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Verleden maandag avond gaf Multatuli in het Van Crombrugghe's genootschap lezing
van eenige brokken uit een onafgewerkt drama. - Nog al moeilijk valt het een drama
te beoordeelen naar enkele gedeelten, die men dan nog lezen hoort en die eerder
gekozen werden om als tirades den hoorder te bevallen, dan wel om door hunne
dramatische handeling en beweging den aanschouwer te boeien.
Wat wij echter reeds nu opmerken konden was dat het stuk eene hooge zedelijke
strekking in den breeden zin des woords heeft en dat er karakters in komen die
doortastend geschilderd zijn.
De strekking is zedelijk in dien zin dat zij op staatkundig gebied alledaagschen
slenter en halfheid aanrandt, dat zij de verhouding der hoogere en lagere standen
vrijmoedig bespreekt en recht naar verdiensten laat wedervaren zonder vooroordeel
voor of tegen grooten of kleinen.
Eene koningsfamilie wordt tegenover eene werkmansfamilie gesteld en in beide
wordt krachtig afgemaald wat goed wat slecht is. Het karakter der koningin is zoo
ideaal groot en schoon dat het aan de droom eens dichterlijken of verdichtenden
wijsgeer doet denken en dat men zich angstig afvraagt: kan zulke rol gespeeld worden,
en zoo ja, wie zal ze spelen. Zal er nog genoeg van het ‘ewig weibliche’, het voelende
en hartstochtelijke wezen in die wijsgeeren overblijven om aan de oogen te geven
wat hun toekomt in een drama. Zal het geene apostelin zijn van Multatuli's streven
naar waarheid en bestrijden van leugen en conventie, die van de tooneelplanken een
spreekgestoelte maakt. - Wij zullen zien. Dit immers staat vast dat de brokken die
uit haren rol gelezen werden fijn en krachtig als staal zijn en dat de denker der Ideeën
in haar als dichter uit de algemeenheid in de bepaaldheid heeft trachten te treden.
Het karakter des konings is zooveel te meer bewegend en waar van
menschelijkheid, zoo waar en zoo menschelijk, dat men bij het hooren eenen naam
aan 's dichters schepping gegeven heeft. Of zij eene schets naar het leven is, iets wat
de schrijver ten stelligste ontkent, dan wel of het karakter verdicht zij, waar is het
dat het verschrikkelijk van realismus is. Een bedorven en bedervend mensch op den
troon waarvan de grillen wetten en waarvan het leven eene gril is, die aan niemand,
zelfs niet aan zich zelven gelooft, die alles heeft genoten wat genot geven kon en nu
tot walgens toe verzaad na de wijn nog slechts den moer smakelijk vindt.
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Eenige puike tooneelen van dramatisch effekt hebben wij opgemerkt: het tooneel
tusschen de koningin en den bedelaar, het gesprek der ontwakende knechten en
bovenal de braspartij van den koning en zijne vrienden. Zoo Spiridio een man is die
uit de maatschappij diende gebannen dan toch maakt hij een allerordentelijkst figuur
in een drama. Men zal den kerel niet licht vergeten, en hem niet miskennen na het
photographische signalement van hem geleverd. Er is gloed en leven in dien
tafelschuimer even als er gloed en leven in paddestoelen is die veel verrotting
ontmoeten.
Wij zijn de maatschappijen: de Gentsche afdeeling van het Willemsfonds en het
Van Crombrugghe's genootschap innigen dank schuldig om de gelegenheid verschaft
te hebben die twee genotrijke avondstonden bezorgd te hebben. Wat de lezer der
drama-brokken betreft, wij zullen hem geenen anderen lof toezwaaien dan den wensch
dat wij weldra van hem te zien krijgen wat hij ons te hooren gaf.

[1 mei 1869
Artikel in De Rotterdamsche Lantaren]
1 mei 1869
De Rotterdamsche Lantaren, Tweede Twaalftal, Nummer 2, blz. 218, publiceert
de volgende redactionele bijdrage. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
De voorliefde voor de republiek heeft zich bij een lid van den nieuwen gemeenteraad
te Sevilla op eene wijze geopenbaard, welke misschien eenig in hare soort is. Bij de
installatie der nieuwe leden werd het gebruikelijke eedsformulier voorgelezen:
luidende: ‘Zweer voor God en uw geweten, dat gij de wetten zult eerbiedigen, welke
de natie zich zelve zal geven.’ Hierop antwoordde bedoeld raadslid: ‘Ik zweer het,
indien de wetten de republiek invoeren; maar zweer het niet, indien zij ons de
monarchie geven.’ Wat met mannen van dien stempel uit te rigten?
N.R.C.
Antwoord: doodschieten is al, wat er op zit voor hem, die niet weet, wat er met
mannen van dezen stempel uit te rigten is. Niet waar? Dat was immers tot op heden
het oude middel, om op te ruimen alles, wat in strijd kwam met het bestaande of met
de geijkte meeningen van ENKELEN?! Of, vindt men dat wat onmenschelijk en
onmaatschappelijk, dan verheffe men zulke mannen zoo hoog, dat zij, ongedeerd,
ten nutte van Tijdgenoot en Naneef kunnen werken. Als men een Multatuli
Gouverneur-Generaal gemaakt had, zou men de werking
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gebroken hebben, die hem nu, door de kracht zijner beginselen, er toch brengen zal;
maar, opgestegen, welligt uit de nevelen eener groote revolutie, die alom, met
versnelden pas, aansnelt.
Red.

[2 mei 1869
Brief van Multatuli aan Houwink]
2 mei 1869
Brief van Multatuli aan J. Houwink. Dubbel velletje postpapier, tot halverwege
de derde bladzijde beschreven. (M.M.)
den Haag 2 Mei 1869
beste Houwink, Hartelyk dank voor Uwen (zoo schoonen!) brief en voor de eieren.
Ik ben zoo koud dat ik niet schryven kan. Ik zal U zoodra de zon schynt uitvoerig
schryven. Voorloopig dit: ik ben zeer begaan met de ongesteldheid Uwer lieve vrouw,
en - en - ik vertrouw den doctor niet. Dat zit me dwars in den keel. De man komt me
voor, oppervlakkig te zyn. Het is de tweede maal dat ik de kwaal uwer vrouw (voor
zoo verre ik er iets van gehoord heb) ontmoet. Maar ik zeg dit slechts gissender
wyze. Dat spreekt van zelf. Ik denk er over hoe ik doen moet er iets meer van te
weten. Om U de waarheid te zeggen hecht ik meer aan één eigen opmerking dan aan
10 adviezen van betaalde geleerden. Vakmenschen zyn zelden op de hoogte.
Maar - nog eens - ik kan niet schryven van de kou. De Zon blijft weg nu hy ziet
(Zy, zeggen de schoolmeesters) dat we de kachels hebben weggenomen. Ik bevries,
en heb moeite de pen te houden.
Ja, voordragten in Friesland, - heel gaarne! Wat gy regelt, neem ik aan. Beschik
maar, hoe meer hoe liever!
Hartelyk gegroet. Zoodra ik warm ben schryf ik meer. Edu is vol erkentelykheid
voor de ontvangst, en spreekt met liefde over U en Uwe vrouw. Adieu
Uw vriend
Douwes Dekker
Al uwe beschikkingen over voordragten neem ik aan. Gy behoeft dus niet eerst weder
naar den Haag te schryven. Dat wint omslag uit. Gut, wat is 't koud.

[3 mei 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]
3 mei 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli. (Kopieboek 47, Museum Enschedé,
Haarlem; fotokopie M.M.)
Blijkbaar heeft Multatuli na ontvangst van de brief d.d. 1 mei meegedeeld, dat er
bij de betalingen een maand ontbrak; zijn brief is niet teruggevonden.
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Den Heer Douwes Dekker.
te 's Gravenhage.
Haarlem 3 Mei 1869
WelEdele Heer.
Naar aanleiding uwer geëerde letteren van gisteren, moeten wij U berigten, dat
wij meenden U het honorarium voor de maand Maart gezonden te hebben. - bij het
nazien van ons boek bemerkten wij al dadelijk dat dit per abuis niet was geschiedt,
waarom wij U ingesloten doen toe komen een Bankbiljet N.N. 7245 groot f 25.,, met
verzoek ons de goede ontvangst te willen berigten.
Met hoogachting hebben wij de eer te zijn,
UwEd. dw. Dienaren

[6 mei 1869
Multatuli schrijft Causerieën III]
6 mei 1869
Multatuli schrijft voor De Locomotief te Semarang Causerieën III. De tekst wordt
in vier gedeelten gepubliceerd op 10 juli, 14 juli, 15 juli en 20 juli 1869. Zie V.W.
IV, blz. 123-136 en 727-728.

[7 mei 1869
Brief van Multatuli aan De Geyter]
*7 mei 1869
Brief van Multatuli aan J. de Geyter. Afschrift van onbekende hand, door De
Geyter gewaarmerkt. (M.M.)
Den Haag 7 Mei 1869
Waarde De Geyter, Ik ontving daar fr. 100. met een zonderling briefje van uwe
hand.
Natuurlyk was myn eerste indruk U dat geld terug aan te bieden, maar liever doe
ik U 't volgend verzoek: Schryf me eens terstond hoe die zaak in elkaâr zit? Ik moet
uw toon in verband brengen met zeker vry zonderling briefje dat ik 2 dagen na myne
thuiskomst, van den heer Flemmich ontving, en waarop ik niet geantwoord heb - om
me niet boos te maken.
Maar van U mag ik immers wel eenige opheldering verwachten, niet waar? Wat
hebt ge toch?
Wees intusschen zeer vriendelyk gegroet, en laat U niet influenceren door
meeningen en opvattingen, waarin gy gewis - zoo U alles precies bekend ware - aan
myn kant zoude staan.
Uw vriend
Douwes Dekker
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Het briefje waarin ik dat geld wou terugzenden, was al geschreven, maar dan wordt
ge boos, en ik kryg de uitlegging niet, die ik gaarne ontving. Gy leeft daar onder
kleine menschen! Nu, dat is hier ook zoo.
Maar wat beduidt dat zenden van fr. 100? Is dat uw geld? Ik schreef u immers dat
ik geene geldelyke opoffering verlangde!
Ik begryp er niets van. Ook 't briefje van Flemmich had slot noch zin.
Ik had hem gezegd dat ik op zekere soort van sympathie-betuigingen geen prys
stel - niemand weet hoeveel reden ik hiertoe heb! - en hy antwoordt my, dat ik
volstrekt geen grond had voor myn weinig vertrouwen op vrienden: ‘daar de Geyter
van plan was my eene kleine som voor myne lezing te zenden.’
Begrypt gy dit verband? Ik niet.
En nu uw kort koud geleide-briefje! Wat hebt ge toch?

[7 mei 1869
Van den Rijn (XLI)]
7 mei 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 106.
(M.M.)

Van den Rijn, 4 Mei.
Bij het behandelen, in eene der jongste zittingen van den noordduitschen Rijksdag,
van het wetsontwerp omtrent de regeling van het fabriekwezen, voor zoo ver de
verhouding tusschen eigenaars en werklieden aangaat, heeft de bekende Afgevaardigde
dr. Schweitzer, die zich als specialen vertegenwoordiger van den arbeidenden stand
opwerpt, een voorstel ter tafel gebragt, strekkende ‘tot het krachtig handhaven van
de ten gunste der fabriekarbeiders gemaakte bepalingen’. De door den heer Schweitzer
aangeprezen maatregel bestond in het benoemen van Bondswege van
‘fabriek-inspecteurs’, die verpligt zouden zijn, gedurig alle fabrieken te bezoeken,
om natesporen, of welligt hier en daar meer van den werkman werd gevorderd dan
met de wet overeenstemt. Deze inspecteurs zouden tevens belast zijn met zekere
contrôle over de waakzaamheid der politie. Maandelijks zouden zij rapporten moeten
indienen van hunne bevinding, en daarbij niet alleen melding moeten maken van
werkelijke wetsovertredingen, maar zelfs moeten opgeven, welke fabriek-eigenaars
zich schuldig maken aan bijzondere hardvochtigheid en onbillijk-

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

479
heid. De bedoelde inspecteurs zouden voorts opgaaf behooren te doen van alle
wetenswaardige opmerkingen, die met de arbeiderskwestie in verband staan, en
hunne maandelijksche berigten zouden jaarlijks worden gepubliceerd op eene wijze,
die tevens dienstbaar zou kunnen gemaakt worden aan de statistiek. Nadat twee of
drie leden, onder wijziging echter van eenige punten van ondergeschikt belang, zich
met het denkbeeld van dr. Schweitzer hadden vereenigd, en nadat deze verklaard had,
dat het benoemen van inspecteurs als de door hem bedoelde in Engeland goede
vruchten had gedragen, sprak de Afgevaardigde van Wiesbaden, dr. Braun, in
tegenovergestelden zin. Deze redenaar beweerde, dat de in het belang der zwakken
genomen maatregelen wel zouden kunnen gehandhaafd worden, zonder de
bureaucratie uittebreiden. Het beroep op Engeland kwam den heer Braun minder
gepast voor, dewijl den inspecteurs aldaar een geheel andere werkkring is aangewezen
dan die, welke door den heer Schweitzer omschreven is; hetgeen blijken kon uit de
berigten, welke jaarlijks omtrent deze aangelegenheid het licht zien. ‘Het komt mij
voor (aldus ging de spreker voort), dat wij aan politie-beambten en contrôlerende
opzieners waarlijk geen gebrek hebben, en dat de eischen der 19de eeuw niet moeten
worden voorbijgezien. Die eischen nu doelen geenszins op uitbreiding van de
bemoeijenis der Regering met de behoeften des volks, vooral niet in eene rigting,
welke, onder voorwendsel van belangstelling in het lot der werklieden, inderdaad
belemmerend werken zou. Er bestaat volstrekt geen grond om de Regering te
wantrouwen, en de beste contrôle op de uitvoering der beschermende bepalingen te
dezer zake bestaat in het belang der werklieden zelven.’ Ook vond de heer Braun in
de financiële zijde een groot bezwaar, daar zulke inspecteurs, uit den aard der zaak,
eene niet geringe bezoldiging zouden moeten genieten.
Deze laatste tegenwerping werd door den heer Schweitzer gekenschetst als ‘zeer
komiek’ in den mond van een lid der nationaal-liberale partij, die (volgens hem) de
oorzaak was van zoo vele onnutte uitgaven. De heer Braun erkende daarop, dat veel
van 't geen hij zeide ‘zeer komiek’ moest geklonken hebben, doch dat dit niet lag
aan zijne wijze van behandeling, maar aan het door den heer Schweitzer ter tafel
gebragte onderwerp. Ook door andere leden der vergadering werden vele bezwaren
tegen het geopperde denkbeeld ingebragt, onder anderen de meening, dat dusdanige
contrôle op het
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nakomen der wetten op gelijke wijze ten aanzien van andere zaken zou moeten
worden ingevoerd, en wel bepaaldelijk op de wijze, waarop grondbezitters hunne
ondergeschikten behandelen. - Een Mainzer blad maakt de opmerking, dat zij, die
zoo speciaal partij trekken voor de arbeidende klasse, zich in den regel schuldig
maken aan dezelfde fout, welke zij hunnen tegenstanders aanwrijven, de fout,
namelijk, van de maatschappij te verdeelen in rangen, soorten en afdeelingen.
‘Gijlieden (aldus redeneert dat orgaan) wilt niets weten van bevoorregting; de
privilegien van den adel zijn u een gruwel; de heerschappij van het “kapitaal” noopt
u tot verzet, tot vijandschap, tot oproer bijna. Welnu, op welken grond eischt gij dan
voorregten voor den werkman, dat is voor hem, die met de handen arbeidt? want
werklieden zijn wij allen, en voorzeker is handarbeid niet immer, ja zelden de zwaarste
bezigheid. Wie geeft u het regt, te spreken van eene “arbeidende klasse”, alsof in
onze zamenleving klassen bestonden, die niet arbeiden? Dat er personen bestaan,
individuen, die niet werken, stemmen wij toe, maar ook in den geringeren stand
worden leêgloopers aangetroffen, die echter daarom geenszins zoomin als onder de
meergegoeden eene bijzondere klasse uitmaken. En gesteld eens, dat dit anders was,
mogen de algemeene lasten worden verzwaard om die bijzondere klasse in
bescherming te nemen tegen de andere? Even billijk zou het dan zijn, inspecteurs te
benoemen, die kennis namen van de klagten der meesters over luiheid, dagdieverij,
onordelijkheid en dronkenschap hunner ondergeschikten, en wij gelooven, dat de
functien van zoodanige opzigters in geenen deele onder de sinecuren zouden te
rangschikken zijn.’

[8 mei 1869
Van den Rijn (XLII)]
8 mei 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
107. (M.M.)
Callao: belangrijke zeehaven van Peru, noordwestelijk van de hoofdstad Lima.

Van den Rijn, 6 Mei.
De Krefelder-Zeitung meldt, dat te Gladbach bij voortduring personen in hechtenis
worden genomen wegens de eenige dagen geleden aldaar voorgevallen
ongeregeldheden. Vele der gearresteerde personen, wier aantal ruim 25 beloopt, zijn,
volgens de genoemde courant,
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lieden, die reeds sedert geruimen tijd niet op goeden voet stonden met de politie.
- De beijersche particularisten, anders gezegd de patriotten, hebben hun programma
voor de aanstaande verkiezingen voor den Landdag openbaar gemaakt. Zij verlangen:
1o handhaving van de souvereiniteit der Kroon en van Beijerens onafhankelijkheid,
- derhalve geene nieuwe offers ten bate van het pruissische particularismus, geene
opneming in het Noordduitsch-Verbond (noch thans, noch later), maar liever eene
federative vereeniging van al de duitsche volksstammen; 2o eene naauwe
aaneensluiting der zuidduitsche Staten ter bescherming hunner vrijheid en
onafhankelijkheid; 3o geen verbond met het buitenland met doel om een duitschen
Staat aantevallen, en gezamenlijke afwering aller aanvallen van buiten.
- Men schrijft uit Karlsruhe: ‘In eene vergadering der uit de beide Kamers te dien
einde benoemde commissie zijn de afrekeningen onderzocht van de fondsen, die in
1868 zijn uitgegeven tot delging van staatsschuld, tot het amortiseren van tienden
en van aangegane verpligtingen omtrent de uitgaven voor spoorwegen. Het uitgebragte
rapport luidde hoogst bevredigend. Men had gevreesd voor een deficit van anderhalf
millioen gulden, en het ministerie van Financien was reeds gemagtigd, ingeval van
nood, over dit bedrag te beschikken, doch blijkens de thans ontvangen mededeelingen
zal deze maatregel onnoodig zijn. Dezen gunstigen uitslag schrijft men toe aan het
ruim vloeijen der bronnen van inkomsten en aan zekere besparingen, waaronder de
bezuinigingen op het budjet van Oorlog vooral in aanmerking komen.’
- Blijkens een openbaar gemaakt berigt van den noordduitschen consul te Callao,
't welk door de meeste Rijnsche dagbladen wordt overgenomen, schijnt het zeker,
dat de op de Peruaansche Chincha-eilanden aanwezige voorraad guano, op zeer
weinige scheepsladingen na, is uitgeput. Deze meening wordt bevestigd door zeker
rapport van den engelschen geneesheer Watson, die in dienst zijner Regering eenige
jaren in den archipel dezer streken heeft doorgebragt. Tevens wordt door dien
zaakkundige verzekerd, dat de meststof, die op andere nabijgelegen eilanden (met
name de Lobos-groep) wordt ingezameld, door zeer verschillend scheikundig gehalte,
niet één vierde van de waarde der Chincha-guano bezit. Wel is, volgens sommige
couranten, dit berigt heftig tegengesproken door den
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peruaanschen gevolmagtigde te Londen, die beweren blijft, dat de nog voorhanden
zijnde meststof ruimschoots toereikend is om de geheele nationale schuld van zijn
land te dekken, maar volgens het oordeel der Landbouwkundige Vereeniging in de
Rijnstreken zal men naar middelen behooren omtezien, om de zuid-americaansche
vogelmest eerlang geheel te kunnen ontberen. De invoer in de Rijnprovincie bedroeg
jaarlijks 500,000 centenaars. In vele steden, voornamelijk te Dusseldorp, Elberfeld
en Barmen, heeft het gemeentebestuur een aanvang gemaakt met het nemen van
maatregelen, om den afval enz. van groote steden, die thans voor een groot gedeelte
wordt verwaarloosd, te gebruiken tot aanvulling van het voortbrengend vermogen
van den grond. Ook te Leipzig worden onderzoekingen in het werk gesteld naar de
wijze, waarop de enorme som aan geldswaarde, welke thans bijna ongebruikt en tot
groot nadeel van de gezondheid verloren gaat, ten algemeenen nutte te behouden.
Zekere wetenschappelijke nasporingen te Kassel hebben het resultaat opgeleverd,
dat de foecale stoffen, mits op rationele wijze behandeld, een mest opleveren, die
voor de beste guano in hoedanigheid niet behoeft te wijken en welks geldswaarde
jaarlijks voor ieder individu, dooreengenomen, 3½ thaler bedraagt. Dewijl nu de
grootere steden in de Rijnprovincie te zamen 550,000 inwoners bevatten, wordt
berekend, dat bijna twee millioen th. 's jaars zouden te besparen zijn; hetgeen
nagenoeg overeenkomt met het bedrag, 't welk sedert eenigen tijd voor die provincie
aan buitenlandsche meststoffen is uitgegeven.
Een artikel van de Kölnische-Zeitung, waarin over deze zaak gesproken wordt,
eindigt met de aanhaling der woorden van Swift: ‘De man, die bewerkt, dat twee aren
groeijen, waar vroeger slechts ééne geoogst werd, heeft meer voor de menschheid
gedaan, dan de overwinnaar in honderd veldslagen.’

[9 mei 1869
Multatuli spreekt te Rotterdam]
9 mei 1869
Voordracht van Multatuli voor de vereniging Het Algemeen Stemregt te Rotterdam.
Zie voor het verslag dienaangaande De Rotterdamsche Lantaren d.d. 21 mei 1869.
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[Bijlage
Herinnering van G.W. van der Voo]
Bijlage
Herinnering van G.W. van der Voo aan het bezoek dat hij in 1869 aan Multatuli
heeft gebracht i.v.m. de voordracht te Rotterdam; gepubliceerd in:
Ter Gedachtenis aan Multatuli 1887 - 19 Februari - 1892. Uitgegeven door de
vereeniging ‘De Dageraad’. Amsterdam 1892, blz. 32-35; voor het onderstaande
fragment zie blz. 34.
Ik had te Rotterdam eene vereeniging voor algemeen stemrecht opgericht, waar ook
de vraagstukken van den dag besproken werden; bij onze vergaderingen waren steeds
een paar inspecteurs van politie tegenwoordig, waarvan ik er een kende. Deze zeide
eens tot mij: ‘Weet je, wat ons rapport is?’ ‘Het gaat daar zoo ordelijk en deftig toe,
als in de Staten Generaal.’ Die getuigenis was gunstiger, dan die van het publiek,
dat ons toen als oproermakers brandmerkte; zelfs ondervond ik daardoor eene
grievende beleediging; ik werd namelijk geweigerd in een Vrijmetselaarsloge. Doch
genoeg; men wilde een openbare vergadering beleggen, en wenschte Multatuli als
spreker. Ik ging vergezeld van een lid van 't bestuur naar den Haag. We werden in
zijn studeerkamer vriendelijk ontvangen; ik deed mijn verzoek, het werd dadelijk
aangenomen en er ontknoopte zich terstond eene causerie; midden in 't gesprek
opende hij een deur en riep: ‘dejeuné!’ Wij kwamen aan tafel; daar trof ik Tine met
dat karaktervol gelaat aan, als ook Marie Anderson. Hij was toen zeer levendig en
opgewekt, en bootste verscheidene sprekers en spreeksters zeer nauwkeurig in hun
manier van spreken na, o.a. Mevrouw Storm. Hij kwam vergezeld van zijne dochter
te Rotterdam en hield een schitterende voordracht. Men bood hem na het ontbijt geld
aan, doch hij weigerde.

[12 mei 1869
Van den Rijn (XLIII)]
12 mei 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
110. (M.M.)

Van den Rijn, 9 mei.
Zoo als bekend is, heeft de noordduitsche Rijksdag in eene zijner jongste zittingen
het voorstel van den heer Waldeck aangenomen, hetwelk strekte om aan de leden
van de genoemde vergadering reisen verblijfkosten toetekennen. Onder de gronden,
die de heer Wal-
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deck voor zijne meening aanvoerde, bekleedde voornamelijk de bedenking, dat slechts
rijke personen zitting in den Rijksdag zouden kunnen nemen, indien de leden niet
werden schadeloos gesteld voor moeite en tijd, eene eerste plaats. Hij bragt in
herinnering een gezegde van den staatsman Talleyrand, die, toen Lodewijk XVIII op
het niet-bezoldigen der Afgevaardigden aandrong, dien Koning ten antwoord gaf:
Sire! dat zou te duur zijn! ‘Nu, mijne heeren! (aldus ging de heer Waldeck voort)
Lodewijk Philips en de Bourbons hebben de juistheid van die uitspraak ondervonden,
en ook de volkeren hebben bij ervaring geleerd, hoe duur het te staan komt, alleen
door Croesussen geregeerd te worden.’ Toen deze uiting aan zekere zijde der Kamer
met afkeurende kreten werd ontvangen, riep hij uit: ‘Ja, mijne heeren! dat is letterlijk
eene der hoofdoorzaken van den val der Bourbons en van het Huis-Orleans geweest,
en thans nog bestaat de geheele magt van Napoleon in het algemeene stemregt... Ik
bedoel daarmede geenszins partij te trekken voor de wijze, waarop het in Frankrijk
wordt uitgeoefend en toegepast. Dit behoort tot de toevallige wijzigingen van het
stelsel; eene wijziging echter, die, in Frankrijk uit bijzondere omstandigheden geboren,
van voorbijgaanden aard is. Het algemeene stemregt is ten onzent van hoogerhand
uitgegaan, ofschoon ook onder het volk zelf daarvoor gewerkt en geagiteerd werd.
Laten wij toch er voor zorgen, de behaalde overwinning niet illusoir te maken, door
de keuze te bekrimpen tot vermogende personen alleen.’ De heer von Blanckenburg
verzette zich in hevige bewoordingen tegen het door den heer Waldeck aangevoerde,
en verklaarde, met vreugde zijn lidmaatschap te willen opgeven, indien het blijken
zou, dat Noord-Duitschland geene mannen opleverde, die zonder bezoldiging het
volk met hunne voorlichting zouden willen dienen. Hij beweerde, dat degenen, die
het voorstel-Waldeck ondersteunden, de noordduitsche Grondwet onwaardig waren,
en dat hier geenszins spraak kon zijn van gewone afscheiding der partijen, dewijl,
volgens hem, zoowel van liberalen als van conservativen kant, ieder den hoogsten
prijs moest stellen op de integriteit van eene vergadering als den Rijksdag, welke,
z.i., niet kon bewaard blijven, indien het stelsel van daggelden werd aangenomen.
De heer Oehmichen, hoewel eensgezind met den heer Waldeck wat de hoofdzaak
aanging, verklaarde evenwel geenszins te deelen in de door dat lid te kennen gegeven
vrees, dat het behouden der tegen-
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woordige regeling zekere klasse van personen uit de vergadering zou houden en dat
slechts conservative leden zouden worden afgevaardigd. De redenaar maakte
opmerkzaam op den uitslag der jongste verkiezingen in het Koningrijk Saksen, die,
zonder daggelden, toch zeer democratisch waren uitgevallen. ‘Ik ben er van overtuigd
(aldus vervolgde hij), dat de geest des tijds zich zal weten te doen gelden, onverschillig
of men daggelden toekent of niet. Er zullen altijd personen gevonden worden, die
gaarne iets van het hunne willen afzonderen om dezen of genen in deze vergadering
te doen zitting nemen, ook dan wanneer het persoonlijk vermogen van zoodanigen
volksman niet voldoende was om hem tot het vervullen van zijn mandaat in staat te
stellen. Maar het zou velen onaangenaam zijn, zich op die wijze tegenover hunne
kiezers onder verpligting gebragt te zien, en daarom behoort het Verbond te doen
wat billijk, regtvaardig en nuttig is. Indien dit niet geschiedt, zal de tijd komen, dat
de geschonden regtvaardigheid zich baan breekt. Het voorstel van den heer Waldeck
is overigens niet zoozeer in het belang der Afgevaardigden, als in dat van het
algemeen.’ - Een Rijnsch blad, doelende op de 94 leden, die tegen het
voorstel-Waldeck stemden, roept uit: ‘Ziedaar een honderdtal ongelukkigen, die door
eene tirannieke meerderheid veroordeeld zijn tot een duizendtal thalers inkomen
meer dan zij gebruiken kunnen. Wij koesteren innig medelijden met Prins Albrecht
(deze namelijk had tegengestemd) en de zijnen, en zouden niet afkeerig zijn van een
beroep op de publieke liefdadigheid, om dien 94 heeren een bewijs van sympathie
te geven. Ingeval dat denkbeeld opgang maakt, stellen wij ons volgaarne beschikbaar
tot het in ontvangst nemen der bijdragen.’ - Een ander blad maakt de opmerking, dat
het voorstel van den heer Waldeck uit een financieel oogpunt slechts half zoo
bezwarend is als men aanvankelijk meende, ‘dewijl toch zeker alle leden, die het
toekennen van daggelden zoo afschuwelijk vinden, daarvoor ten behoeve der
Bonds-kas zullen bedanken.’

[13 mei 1869
Van den Rijn (XLIV)]
13 mei 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
111. (M.M.)
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Van den Rijn, 10 Mei.
Volgens eene door vele Rijnsche bladen uit de Norddeutsche-Zeitung overgenomen
beschouwing, zijn de Staten Beijeren, Baden en Wurtemberg nog altijd zeer achterlijk
in het leveren der contingenten aan eene in het leven te roepen formatie van een
zuidduitsch Bondsleger. Volgens genoemd blad, is de oorzaak daarvan niet zoozeer
te zoeken in bezwaren van financiëlen aard, als wel in de ‘particularistische’ stemming
der Hoven van die landen. ‘Alom (aldus redeneert dat orgaan) is men meer bezorgd
voor het behouden eener ongeschonden souvereiniteit dan voor het welzijn des
duitschen vaderlands. In Beijeren vooral zou de geest van afscheiding zich
voortdurend openbaren, zoowel ten opzigte der andere duitsche Staten, als omtrent
Noord-Duitschland en voornamelijk Pruissen. De haat tegen dat land is algemeen,
en wat het leger betreft durven wij verzekeren, dat eene grootere sympathie heerscht
tusschen pruissische en fransche militairen, dan er te ontdekken valt tusschen de
legers van Pruissen en van Beijeren. Zelfs het aannemen van een ander model van
schietwapen (het Werdergeweer) schijnt de breuk tusschen de twee landen nog te
moeten verwijden, en zamenwerking zou, ingeval van nood, reeds daardoor
onmogelijk zijn.’ Na te hebben medegedeeld, dat men zich te Munchen over deze
beschouwingen zeer beleedigd heeft gevoeld, haalt de Kölnische-Zeitung een artikel
aan uit de Augsburger Allgemeine-Zeitung, waarin de beweringen van de
Norddeutsche-Zeitung worden tegengesproken. ‘Het is in het oog vallend (aldus laat
dit blad zich uit), hoe in den jongsten tijd de groote noordduitsche en de kleinere
zuidduitsche couranten zich beijveren, te vitten op de inrigting van de beijersche
krijgsmagt. De zoogenaamde nationaal-liberale partij schijnt daarin stelselmatig
voortegaan. Met cijfers, berekeningen en exclamatien van allerlei aard tracht men
aantetoonen, dat Beijeren beneden zijne roeping staat en evenmin zijn pligten vervult
in hoedanigheid van zuidduitschen Staat, als die, welke het of- en defensief Verbond
met Pruissen ons oplegt. Het wordt tijd, daarover eens ernstig te spreken. Terwijl de
“noordduitsche officier” (dit is de benaming des schrijvers van zekere brochure over
dit onderwerp) eenvoudig eischt, dat wij een paar millioen meer aan ons eigen leger
besteden, heeft nu zelfs de Rijks-afgevaardigde Miquel de vordering ter tafel gebragt,
dat wij geldelijke bijdragen zouden leveren voor vloot, kustverdediging en
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havenwerken, en indien het aldus voortgaat, zal men eindelijk ons belasten met de
kosten voor verfraaijing van Berlijn. Daar nu in geldzaken alle goedmoedigheid,
zelfs de zoo hoog geroemde zuidduitsche, ophoudt, bestaat er weinig kans, dat wij
ons tot zulke bijdragen zullen laten overhalen. Laten wij, voordat we iets toestaan,
toch vooral onderzoeken, of hetgeen men van ons vordert inderdaad kan worden
afgeleid uit de verpligtingen, die het aanvallend en verwerend verbond met Pruissen
ons oplegt.’
De Keulsche courant noemt deze toespeling op het ‘verfraaijen van Pruissens
hoofdstad’ zeer ongepast. ‘Wij laten in het midden (zegt zij), of het uit de gesloten
verdragen voortvloeit, dat Beijeren een aandeel dragen zou in de kosten voor
kustverdediging en vloot; doch zeker is het, dat dit land niet in behoorlijke maat zijn
aandeel draagt in het stelsel, 't welk op de gesloten verdragen rust. Wat wij begeeren
is, dat de zuidduitsche legers, ingeval een oorlog met het buitenland uitbrak, zich
dáár zouden bevinden, waar de groote slag moet geslagen worden, onverschillig of
daardoor een gedeelte van het zuidduitsche grondgebied tijdelijk aan den vijand
moest worden overgelaten.’
De beijersche dagbladen hadden zich voorts beklaagd over de uitlegging, die de
nationaal-liberalen thans aan de gesloten verdragen trachten te geven, en vragen, of
Denemarken, indien het een of- en defensief verbond met Frankrijk gesloten had,
daardoor tevens de verpligting op zich nemen zou om zijn soldaten op fransche wijze
te wapenen en te kleeden?
De Kölnische-Zeitung noemt deze vergelijking ongerijmd en schandelijk, dewijl
er geene kwestie wezen kan van gelijkheid tusschen een verdrag van broeders
onderling en eene overeenkomst tusschen vreemden. De nationale band, die, volgens
haar, alle Duitschers behoort te omsluiten, legt verpligtingen op, welke niet naar
gewoon volkenregt kunnen worden beoordeeld. Ook vordert Pruissen niet, dat de
beijersche soldaten gelijk de militairen van het Noordduitsch-Verbond zullen gekleed
zijn, maar dat het zuidduitsche leger derwijze worde ingerigt, dat het ingeval van
oorlog, in staat zij, gezamenlijk met de noordduitsche troepen te handelen.

[13 mei 1869
Multatuli voorgesteld als Kamerkandidaat]
13 mei 1869
Vergadering van de vereniging Het Algemeen Stemregt te Rotterdam, waar
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Multatuli wordt aangewezen als een der kandidaten voor de Tweede Kamer. Zie
hieromtrent De Rotterdamsche Lantaren d.d. 21 mei en 5 juni 1869

[14 mei 1869
Van den Rijn (XLV)]
14 mei 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 112.
(M.M.)
nationale ramp: in de eerste helft van november 1868 waren de zuidelijke en
oostelijke kantons van Zwitserland geteisterd door zo ernstige overstromingen, dat
de kranten spreken over een schade van meer dan twaalf miljoen gulden.

Van den Rijn, 12 Mei.
In het Groothertogdom Baden hebben de ultramontanen zich met de ultra-democraten
vereenigd en onder den naam van ‘katholieke volkspartij’ eene politieke partij
geconstitueerd. Het programma der nieuwe partij is dezer dagen openbaar gemaakt
in eene ‘aanspraak aan het volk’, waarvan het belangrijkste gedeelte aldus luidt: ‘Met
de woorden van onzen hoogwaardigen bisschop zeggen wij: Wij beschouwen de
volstrekte scheiding tusschen den Staat en de Kerk geenszins als den normalen en
voor het menschdom nuttigsten toestand; maar wij kunnen, wanneer de Staat meer
en meer zijne pligten en verbindtenissen jegens de Kerk verzaakt, alleen hierin een
redmiddel vinden, dat het beginsel van de vrijheid en zelfstandigheid der Kerk in
alle opzigten streng worde toegepast. Daarom verlangen wij: 1o Volledige scheiding
van Kerk en Staat. Geene begunstiging voor de Kerk, buiten toepassing der algemeene
beginselen van regt en vrijheid, maar nog minder exceptionele wetten, die elke vrije
handeling onmogelijk maken. 2o Volledige vrijheid voor de Kerk om hare
aangelegenheden zelfstandig te regelen, hare goederen te beheeren en de kerkelijke
ambten te vervullen. 3o Voor de burgers des lands het onbeperkte regt om van de
algemeene vrijheid van vereeniging niet alleen voor de politieke, maar ook voor de
godsdienstige vereenigingen ongestoord gebruik te maken. 4o Onbeperkte vrijheid
van de school. Wij betwisten aan de staatsregering niet het regt van toezigt op het
openbaar onderwijs, maar wij vorderen voor de burgers de vrijheid, die de nieuwe
schoolwet hun ontneemt, om voor de godsdienstige opvoeding hunner kinderen in
vereeniging met hunne Kerk te zorgen.
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‘Met deze grieven gaat de betreurenswaardige toestand der staatsaangelegenheden
hand aan hand. Terwijl wij vasthouden aan het vormen van een groot, door een
foederativen band vereenigd Duitschland met inbegrip van Oostenrijk, en er van
overtuigd zijn, dat het Noordduitsch-Verbond tot verarming van het volk leidt en
deszelfs vrijheid verkort, bepalen wij ons hier tot den inwendigen toestand van Baden.
Wat is er van onze geldmiddelen geworden? Inkrimping van het staande leger,
verkorting van den diensttijd, beperking der staatsuitgaven en invoering van een
regtvaardiger belastingstelsel zijn de eenige middelen om het bestaande kwaad te
verhelpen. Inzonderheid worden vereischt: inkrimping der staatsuitgaven door wijze
spaarzaamheid, door vermindering der ondragelijke militaire lasten en door
vereenvoudiging der administratie; zelfregering van het volk, in stede van de bestaande
bureaucratische voogdijschap; invoering van regtstreeksche algemeene verkiezing
der gemeente-ambtenaren; herziening in liberalen geest der wetten op de drukpers
en op het regt van vereeniging, en verwijzing van alle drukpers-processen naar de
jury.
‘De katholieke volkspartij ziet slechts één middel tot herstel van een gezonden
politieken toestand, te weten: ontbinding der tegenwoordige Stendenvergadering en
bijeenroeping van een buitengewonen Landdag, tot het maken van eene nieuwe
kieswet op den grondslag van regtstreeksche geheime verkiezingen. De katholieke
volkspartij verklaart voorts, dat voornamelijk het ministerie-Jolly de
verantwoordelijkheid voor het voortduren en verergeren van den aangewezen
noodlottigen staat van zaken draagt, en acht zich dus verpligt, te verkondigen, dat
dit ministerie het vertrouwen van het badensche volk niet bezit. Het vervullen van
deze eischen is het eenige middel om het badensche vaderland van het verderf te
redden.’
De officieuse Karlsruher-Zeitung neemt daaruit aanleiding om te doen opmerken,
dat het gemeenschappelijk doel der ultra-democraten en ultramontanen, die anders
zoo weinig met elkander overeenstemmen, geen ander is dan de tot nu toe in Baden
gevolgde nationale politiek tegentewerken.
- Omtrent den toestand van Zwitserland in het jaar 1868 is in den Bondsraad
onlangs een officieel verslag uitgebragt, hetwelk die vergadering heeft goedgekeurd,
en waarin vermeld wordt, dat, daargelaten het nadeel, hetwelk ook Zwitserland heeft
geleden, ten gevolge
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van den gespannen toestand, welke gedurende dat jaar in Europa heeft geheerscht,
en die op den ondernemingsgeest overal een verlammenden invloed uitgeoefend
heeft, en eene opgehoorde ophooping van kapitaal in de Banken ten gevolge heeft
gehad, echter dat Gemeenebest zich niet te beklagen heeft over zijne betrekkingen
met de vreemde mogendheden, die doorgaans goed waren, en zelfs nu en dan het
bewijs opleverden, dat Zwitserland achting en sympathie genoot; getuige bij voorbeeld
het bij de telegraafconventie te Weenen genomen besluit om in Zwitserland, onder
de leiding der zwitsersche Regering, een internationaal telegraaf-bureau opterigten;
getuige de op zwitserschen bodem gehouden Conferentie tot uitbreiding der
Geneefsche conventie tot verbetering van het lot van in den oorlog gewonde militairen;
getuige niet het minst de hartelijke en daadwerkelijke sympathie, welke aan
Zwitserland door Vorsten en volken is bewezen naar aanleiding der nationale ramp,
door de overstroomingen teweeggebragt. Na vervolgens de verschillende verdragen
te hebben opgenoemd, welke Zwitserland in het afgeloopen jaar heeft gesloten, wordt
in het rapport de wel eens in Zwitserland geopperde bedenking, of het sluiten van
zoo vele handelsverdragen den minderen handelaar en den handwerksman niet
benadeelen zou, verklaard op eene dwaling te rusten, daar ten gevolge dier tractaten
de regten op den invoer geenszins zijn afgeschaft, omdat de buitenlandsche
Regeringen, dewijl die regten toch reeds zoo laag waren, zelven begrepen hebben,
liever andere eischen, zoo als vrije vestiging, bescherming van den eigendom van
voortbrengselen van den geest en dergelijke, te moeten bedingen. De handelsverdragen
hebben dus aan Zwitserland voor zijne industrie andere landen geopend; Zwitserland
zelf stond reeds vroeger, ten gevolge van het zeer lage tarief van invoer, voor de
industrie van andere landen open.

[20 mei 1869
Multatuli schrijft Causerieën IV]
20 mei 1869
Multatuli schrijft voor De Locomotief te Semarang Causerieën IV. De tekst wordt
in drie gedeelten gepubliceerd op 20 juli, 24 juli en 27 juli 1869. Zie V.W. IV, blz.
137-147 en 728.

[21 mei 1869
Van den Rijn (XLVI)]
21 mei 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 117.
(M.M.)
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Van den Rijn, 18 Mei.
Uit Berlijn worden aan de Kölnische-Zeitung eenige bijzonderheden medegedeeld
omtrent de bedoelingen der pruissische Regering en van het Bonds-bestuur, met
opzigt tot de ontwerpen voor nieuwe belastingen, welke in den noordduitschen
Rijksdag zijn of zullen worden ingediend. ‘De pruissische minister van Financien
(schrijft de berigtgever, die, volgens de Keulsche courant, doorgaans goed is ingelicht)
heeft, steunende op het tol-verdrag van 8 Julij 1867, waarbij eene belasting op het
verwerken van tabak in vooruitzigt gesteld werd, en op de neiging van zuidduitsche
staatslieden om de tabak zwaar te belasten, gemeend, het voorziene deficit alleen
door die belasting te kunnen dekken. Dat plan heeft schipbreuk geleden. In het
departement van Financien zelf is men tot de overtuiging gekomen, dat eene belasting
op het verwerken van tabak, in weerwil der strengste maatregelen, niet tegen
ontduiking gevrijwaard zou kunnen worden, en heeft men daarom de toevlugt
genomen tot het reeds tien jaren geleden opgevatte voornemen om het invoerregt op
de tabak en de belasting op het planten van tabak te verhoogen. Nadat ook dat plan
verworpen was en intusschen door de belemmering in het verkeer, door het afnemen
van het verbruik van alle belaste voorwerpen en door het toenemen van den rente-last
der groote spoorweg-leeningen, eene belangrijke vergrooting van het tekort als zeker
kan worden beschouwd, stond men voor het alternatief: opcenten op de directe
belastingen, of verhooging der aan het Verbond afgestane indirecte belastingen. De
eerste weg heeft geene goedkeuring gevonden, gedeeltelijk wegens den gedrukten
toestand der nijverheid, gedeeltelijk en voornamelijk dewijl voortaan opcenten op
de inkomstenbelasting en op de belasting op het gemaal en het geslagt moeijelijk
toegestaan konden worden, indien niet gelijktijdig dezelfde opcenten op de gronden de huizen-belasting gelegd werden en dezen alzoo op een gering bedrag werden
vastgesteld. Maar, daargelaten dat opcenten op de grondbelasting door de heerschende
partij nagenoeg als revolutionair worden beschouwd, heeft ook de Regering, die
overigens voor zulke verwijten niet beducht is, erkend, dat in de nieuwe provincien,
waar het heffen der directe belastingen niet anders dan voorloopig plaats heeft, en
men derhalve eerst over eenige jaren tot eene gelijkmatige verdeeling der belastingen
kan geraken, opcenten op de directe belastingen zoo veel moge-
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lijk vermeden moeten worden. Er bleef dus niets anders over dan zich tot de indirecte
belastingen te wenden, en men verwachtte geenszins, dat de Rijksdag uit beginsel
alle belasting-voordragten zou verwerpen. Men hield het veeleer voor den pligt van
die vergadering om de door hare eigene besluiten veroorzaakte vermindering van
inkomsten en vermeerdering van uitgaven door uitbreiding harer eigene bronnen van
inkomsten te dekken. Slaat men toch den financiëlen arbied van den Rijksdag
aandachtig gade, dan zal men niet kunnen ontkennen, dat uitsluitend door zijne
besluiten het financiële evenwigt zoowel in Pruissen als in bijna al de andere Staten
verbroken is. Dit is niet alleen door de wijzigingen van het post-tarief en door de
opheffing van het zout-monopolie, door de regeling van het consulaire corps en door
de begrooting voor de zeemagt, maar zelfs door het nolens volens goedgekeurde
budjet voor Oorlog geschied. Bovendien behoort men te bedenken, dat bijna elk door
den Rijksdag aangenomen wetsontwerp en bijna elke der uit zijn initiatief
voortgekomen wetsvoordragten meer of minder het karakter aannemen eener
financiële wet, dewijl alle maatregelen, die het algemeene welzijn bevorderen of
gebreken en onbillijkheden opheffen, meestal veel geld kosten.’ Op deze en nog
meer gronden meent de correspondent zijne goedkeuring aan de voorgedragen
belastingwetten te moeten hechten. Hij verklaart voorts, dat de dure hervormingen
nog lang niet ten einde zijn, indien althans in alle bestaande behoeften zal worden
voorzien.
- De Kölnische-Zeitung bevat het volgende schrijven uit Berlijn: ‘Hoezeer de
Bonds-kanselier, bij gelegenheid der beraadslagingen over den toestand van
Mecklenburg, reden meende te hebben, de vaderlandlievende gezindheid des
Groothertogs van Schwerin te prijzen, moet men evenwel erkennen, dat het der
mecklenburgsche Regering moeijelijk valt, gelijken tred te houden met den spoed,
waarmede in de kanselarij wordt gewerkt om de zaken van het Verbond aftedoen.
Die snelheid moge nu eene der eerste levensvoorwaarden zijn van den geest van
hervorming, welke de wedergeboorte van Duitschland beheerscht, - zij komt geenszins
overeen met de gewoonten eener kleine souvereiniteit, die te raadplegen heeft zoowel
met eigenbelang, als met de overleveringen van vroeger heerschende traagheid en
onbewegelijkheid. Wij vernemen thans, dat de gevolmagtigde van
Mecklenburg-Schwerin zich tot
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den Bonds-raad heeft gerigt met het verzoek om bij alle zaken van eenigzins hooger
belang eene tijdruimte van 10 tot 14 dagen te gunnen tusschen het verschijnen van
het rapport der voorloopige commissie en het stemmen daarover in den Bonds-raad.
Ter motivering van dat verzoek wordt aangevoerd, dat er eenige tijd noodig is om
de mecklenburgsche gevolmagtigden van behoorlijke instructien te voorzien, vooral
dewijl er, na uitgebragt berigt der commissie, vaak over geheel andere zaken moet
gestemd worden dan aanvankelijk in het van den Bonds-voorzitter uitgegaan ontwerp
van wet lagen opgesloten. Deze moeijelijkheid wordt, naar het gevoelen der
mecklenburgsche Regering, niet uit den weg geruimd door de namens den Bonds-raad
gedane uitnoodiging, om de gevolmagtigden eens voor altijd van zeer uitgebreide
instructien te voorzien.’
- Men verneemt, dat het ontwerp van wet op het wissel-zegel in den Bonds-raad
met algemeene stemmen, op die van Hamburg, Bremen en Lubeck na, is aangenomen.
De vertegenwoordiger van eerstgenoemde stad gaf als reden zijner afkeuring op, dat
de voorgestelde maatregel eene stad als Hamburg bijzonder drukken zou, aangezien
de belasting op wissels aldaar sedert jaren onder de meest productive inkomsten
behoorde.
- Men schrijft uit Erlangen: ‘De uitslag van den dezer dagen geëindigden
verkiezingsstrijd in Beijeren (voor leden der kies-collegien) verdient in hooge mate
de aandacht ook van Noord-Duitschland tot zich te trekken. De zaak bewoog zich
om de vraag, of eene liberale meerderheid in de beijersche Kamer zou kunnen worden
behouden, en of men op deze wijze het ministerie-Hohenlohe, dat als goed
duitschgezind kan worden beschouwd, ondersteunen zou. De ultramontanen hebben
zich, in verband met de democraten, ongehoorde inspanning getroost, zonder dat
evenwel die pogingen de vooruitgangspartij in het minst schijnen geschaad te hebben,
daar men, over het algemeen, het aanblijven van het tegenwoordige bewind als
verzekerd beschouwen kan.’

[21 mei 1869
Verslag in De Rotterdamsche Lantaren]
21 mei 1869
Verslag van Multatuli's voordracht te Rotterdam, d.d. 9 mei, in De Rotterdamsche
Lantaren, Tweede Twaalftal, Nummer 3, blz. 225-229.
(I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
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Vereeniging ‘Het algemeen stemregt.’
Voordragt van Multatuli.
Grand hommes! l'effroi des temps qui
les vit naître, religion de l'avenir.
Ja, zoo is het! de groote mannen zijn de schrikbeelden der eeuw, waarin zij leefden,
maar ook de religie, het Verbond, de schakel der Toekomst. Zij zijn zeldzaam, die
eminente mannen, want velen bezwijken in den hevigen strijd. Daarom zijn ook die
zeldzamen de grootsten. Zij worstelen door allen tegenstand heen en bereiken,
ongedeerd, het doel hunner bestemming, het toppunt onder de menschheid.
Rotterdammers! De bijeenkomst van 9 Mei, op de plaats Gezelligheid, was uit dat
gezigtspunt luisterrijk. Aanzienlijk was de opkomst. Had op onze roepstem Multatuli
aangenomen, om eene voordragt te houden en had deze aankondiging aller
belangstelling opgewekt, niet minder had 's mans verschijning en optreding plaats
onder een daverend applaus. Was 's mans voordragt schitterend en naar het leven,
perste zijne boeijende taal tranen af en was zijne taak bewonderenswaardig moeijelijk,
niemand zal het ontkennen, dat de mijne thans evenmin gemakkelijk is, namentlijk
in weinige woorden eene korte, maar duidelijke schets weêr te geven van de ruim
2½ uur lange gloeijende en effectvolle, ja betooverende schetsen van den grooten,
onnavolgbaren spreker. Ik zal, ik moet het, als Secretaris, beproeven; en hij alleen
vergeve het mij, indien ik, 't geen bijna zeker is, met mijne zwakke krachten, den
indruk gebrekkig weêrgeef, die zijn heldentoon, zijn diepe blikken, zijn kernachtig
ingrijpen in 't gemoed, in 't kort zijn veelomvattende beschouwingen en
geïmproviseerde uitwijdingen, zoo gepast en helder, op veler hart zeer zeker zullen
gemaakt, en, vergeten wij het niet, op de aanwezige vrouwen moeten achtergelaten
hebben.
Immers, zijn preludium, zijn aanhef of voorafspraak stemde reeds ieder tot aandacht.
Welk eene teekening van den politieken man, welke schoone trekken hoorden wij
daar reeds over 't algemeen

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

495
stemregt! Hoe voortreffelijk en juist met de levendigste improvisatie bragt zijne
inleiding hem op zijn onderwerp, 't welk hij in drie tafereelen, met geringe pauze
voordroeg met al de kracht en tact des meesters, met de magt en den toon des
kunstkenners. Waar werd ooit de volksstem zoo zuiver gehoord en 's volkstoestanden
zoo helder geschetst tegenover hoogere standen als hier? Hoort gij nog dat woord...
honger! Waar werd ooit een Koningin, en wel een geëmancipeerde Koningin, in het
niet verzonken geschetst, en wel tegenover hare naaister, het toppunt van den adel
der vrouw, waar? - vraag ik. En, de verpletterende schildering onzer, of wel, der
regeringsmannen, - want hij sprak op verheven algemeenen toon en zin, - is te vergeefs
in onze politieke litteratuur te vinden. Was zij niet schoon en waar - (mooi!!! mag
ik niet zeggen!) tintelend van waarheid, waar hij, wat geroemd wordt als groot door
onze droogstoppels, in het niet deed zinken, - klein, gering, onbeduidend maakte
door zijne onovertrefbare beelden, en... maar, vergeef mij lezer, dat ik hier afbreek!
dat IK zwijg over den hoog begaafden volksman. Waar is de pen, die beter dan de
mijne zijn lof, zijne verdienste, zijne grootheid in het licht stelle tegenover zoo vele
nulliteiten, DIE HEM GEMARTELD HEBBEN? Zij kome! die stem, opdat er regt geschiede
uit den boezem des volks.
's Mans slotwoord was even groot en schoon, waar hij als warme uitdrukking des
harten, 't algemeen stemregt, ook als de grondtoon van zijn politiek streven verklaarde
en luide onze pogingen toejuichte op dat gebied.
Maar neen; ik mag nog niet zwijgen. Wie herinnert zich niet die heerlijke tirade, die
bedwelmende episode over poëzij?! Was het niet groot en schoon? En hiermede heb
ik alles gezegd. Ik besluit dus dit gedeelte met onderstaande dichtregelen, al is het
maar bloote rijmelarij bij die heerlijke melodiën, welke oprezen uit dat gedeelte,
waarin hij, waar als het licht, van de poëzij van Hoofd en Hart sprak, als hij die
overeenstemmende kracht van Verstand en Gevoel, in één woord, het GENIE deed
hooren, zijne schoone klanken door merg en been deed dringen en menig betraand
oog met dankbaarheid naar zijne welsprekende lippen deed gluren, met de gedachte:
hoe jammer, dat ook hier, zoo als aan ALLES, een EINDE is!...
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Woeste, bulderende orkanen
Vellen hooge ceders neêr*;
Maar de man, hoe wreed gefolterd,
Hoe vertrapt, verheft zich weêr.
Bosschen vallen, bergen zinken,
Zonnen, werelden vergaan;
Maar de man, die veel kon lijden**,
't Onregt fier en fel bestrijden,
Viel, om grooter op te staan.

Ja, neêrgeveld door onregt en tegenstand, is hij weder grooter opgestaan te midden
des volks, te midden der strijders voor het algemeen stemregt, hoe eenvoudig en
weinig beduidend zij ook zijn mogen; ja opgestaan is hij bij ons als een groot man
onzer eeuw, die, als de zonne des daags, armen en rijken, goeden en kwaden, allen
opgetogen maakte door zijn gloed en luister, aller boezem deed kloppen van
bewondering en eerbied, licht en leven in het hoofd, groei en bloei in het hart
ontkiemde en vruchten deed rijpen voor een gelukkiger Nakomelingschap; die, ja
even zoo als de schitterende hemelbol, al hooger en hooger moet stijgen aan de
kimmen der beschaving, aan den horizon, aan den gezigteinder der politieke en
staathuishoudkundige wereld; het zij zoo!
En hiermede heb ik mijn taak volbragt. Lezers! Heb ik slecht geluisterd, verkeerd
verstaan, MIS-gedacht, Multatuli alleen mag het mij zeggen! Rotterdammers! leest
inmiddels mijne zwakke taal met de gedachten aan het algemeene stemregt, aan den
held, die ons overwon en aan de woorden des dichters:
Gelijk de bij de HONIGDROPJES
Lept uit dezelfde bloemenknopjes,
Die 't GIFT verschaffen aan de spin.

Het is zeker wel noodzakelijk de gewoonte, om de verslagen in volgorde te leveren,
voor ditmaal te verlaten, ten einde de verkiezings-

*
**

Wie kent niet de geschiedenis van Multatuli, de beschermer van Insulinde, de schrijver over
vrijen arbeid, de kweeker der question brulante over de Indische politiek! enz.
MULTATULI beteekent: souffre douleur, veel geleden, veel gedragen.
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historie, die aan de orde is, te laten voorgaan. Dientengevolge wordt het verhandelde
in de vergadering van den 13en Mei uwe aandacht aanbevolen.
De groote vraag - of gebroken moest worden bij de aftreding van de
gemeenteraadsleden met den ouden sleur van dat eeuwig herkiezen, even als dat de
symphatie voor de kamerleden had verworven, hield lang de debatten gaande.
Men erkende ferme raadsleden onder de aftredende en verscheidenen betreurden,
om het beginsel, niet anders dan geheele vernieuwing bij de aanstaande verkiezingen
te moeten aanbevelen.
Er was te lang en steeds herkozen als het aftreding gold, dat het doen plaatsen op
de lijst der raadsleden, veel begon te gelijken, op het aanleggen van een sperziën-bed
door een jong predikant.
Bij de Raadsleden scheen het ‘eens Burgemeester altijd Burgemeester’ een
burgerregt te verkrijgen, trots de voorgeschreven aftredingen. Men wilde volstrekt
niet ontkennen, dat er flinke raadsleden aan de beurt van aftreding waren, maar die
zouden dan wel in andere politieke betrekkingen kunnen aanbevolen worden. Men
wilde b.v. als het gelukte het Raadslid den heer Pincoffs in de tweede kamer te krijgen
(de wethouder de heer de Bruin, had men vernomen, zou als vroeger blijven weigeren
het mandaat als kamerlid aan te nemen,) alsdan het aftredende Raadslid den heer van
der Hoop te gelijkertijd aan te bevelen voor lid van de provinciale staten, waar hij
als ervaren notaris van eene zoo groote stad als Rotterdam goed op zijn plaats zou
zijn. Maar ook in den Raad verlangde men geheele nieuwe denkbeelden te brengen,
en wilde men niet meer te vreden zijn met reeds weinigen het ‘PLAATS RUST!’ toe te
roepen.
Onder de voorbeelden, hoe min de tegenwoordige kiezers op de hoogte van den tijd
waren, werd als toonbeeld aangewezen het Raadslid den heer de Critter. Men zou
het dan ook als een tarting van de tegenwoordige kiezers aan het volk achter de
kiezers aanmerken, als men andermaal dit heerschap in den Raad als symbool van
hoogmoed liet figureren.
De dertien benoemde candidaten voor leden van den gemeenteraad zullen in het
volgend nommer worden geannonceerd; er zij dus
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alleen thans vermeld, dat aanbevolen worden tot Leden van de tweede kamer der
Staten-Generaal.
E. DOUWES DEKKER.
en
L. PINCOFFS.
De hoop, dat de wethouder de heer de Bruin tegen de aftreding van den heer Franse
van de Putte, bereid bevonden zal worden als lid der kamer op te treden, was zeer
algemeen.
De Secretaris,
G.W. VAN DER VOO...

[22 mei 1869
Van den Rijn (XLVII)]
22 mei 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
117 (M.M.)
praetoriaansche bende: ofschoon in principe de lijfwacht van de keizer, waren de
praetorianen later vaak zo machtig dat sommige keizers door hen zijn uitgeroepen
en afgezet.

Van den Rijn, 19 Mei.
Gelijk bekend is, werd onlangs, ter gelegenheid van het pauselijk jubileum, door
eene vereeniging van Roomsch-Katholieken besloten, den H. Vader een model van
den Keulschen Dom ten geschenke aantebieden. Van onderscheidene zijden werd
deze keus gelaakt, en thans wordt door belangstellenden met groote voldoening
vernomen, dat niet alleen dit geschenk door den Paus met de meeste welwillendheid
is aangenomen, maar zelfs, dat de Paus den vervaardiger, prof. Conrad, benoemd
heeft tot lid der Orde van Verdienste, waarvan de versierselen (eene groote gouden
medalje) eigenhandig door Z.H. aan den betrokkene zijn uitgereikt.
- De Rijnsche dagbladen spreken over zeker dezer dagen verschenen vlugschrift,
naar aanleiding van de op den 13den dezer maand door den generaal von Steinmetz
in den Rijksdag gehouden redevoering over het stemregt der militairen. De schrijver
van dat stuk (zich noemende ‘een hoofdofficier’) ontzegt den heer von Steinmetz het
regt, namens het leger het woord te voeren, gelijk deze gedaan had, door het bezigen
der uitdrukking: ‘het leger bedankt u, mijne heeren! voor de uit-
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oefening van het stemregt.’ Hij had voorts beweerd, dat het niet goed is, ‘eene
delibererende armee’ te hebben, dewijl dit (gelijk uit de geschiedenis blijken zou)
hoogst verderfelijke gevolgen na zich slepen kan. Men erlangt daardoor (volgens
den heer von Steinmetz) een reactie-leger, een Parlements-leger, eene praetoriaansche
bende, eene geloofs-armee. Het leger behoort te zijn de uitdrukking van trouw, van
gehoorzaamheid, van orde. Mogt de welwillendheid jegens de gewapende verdedigers
des vaderlands sommige Afgevaardigden bewegen tot het doen van voorstellen in
het belang des legers, dan hoopte de heer von Steinmetz, dat deze gezindheid zich
mogt openbaren in het aannemen van voorstellen ten behoeve van dat leger, vooral
op financieel gebied, - voorstellen, die herhaaldelijk gedaan, doch niet immer gunstig
ontvangen waren.
Bedoeld vlugschrift wederlegt al deze bedenkingen, en beweert, dat alle militairen
burgerlijke regten te verdedigen en burgerlijke pligten te vervullen hebben. Het
maken van uitzondering ten hunnen behoeve stelt de deur open voor prerogativen,
die indruischen tegen den geest der eeuw en het welbegrepen belang des vaderlands.
De bedenking, dat de toekenning van stemregt aan militairen het leger tot eene
praetoriaansche bende zou kunnen maken, wijst de schrijver terug, onder opmerking,
dat juist de uitsluiting van het leger uit burgerlijke en politieke verhoudingen
aanleiding geeft tot het misbruiken der militaire magt in handen van despoten. ‘Voor
zoo ver wij weten (aldus wordt in de bedoelde brochure geredeneerd) werden de
oproerige legioenen, die Otto's, Galba's en Vitelliussen afzetten of benoemden, niet
tot hunne buitensporigheden aangezet door te groote bemoeijenis met de publieke
zaak, en wij betwijfelen het zeer, dat de dappere von Steinmetz met minder eer dan
te Königgrätz een legercorps zou aanvoeren, omdat hij nu sedert eenige maanden
heeft deelgenomen aan civile beraadslagingen.’
- In het stadje Heimdingen heeft dezer dagen eene zamenscholing van
boeren-arbeiders plaats gehad, waarbij de geopperde vraag naar hooger loon
aanleiding tot ongeregeldheden schijnt gegeven te hebben. Na eenige pogingen om
eene algemeene werkstaking in het leven te roepen, is het echter gelukt, het
meerendeel der arbeiders te bewegen om weder aan het werk te gaan. Eenige der
belhamels zijn in hechtenis genomen en zullen te Dusseldorp teregtstaan.
- Sedert eenigen tijd vallen in de nabijheid van Coblenz groote rots-
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stukken uit de wanden der leigroeven. Voornamelijk bij het dorp Cappellen heeft
men maatregelen van voorzorg moeten nemen om den spoorweg te beveiligen.

[24 mei 1869
Artikel in De Locomotief, Semarang]
24 mei 1869
Artikel in De Locomotief, jaargang XVIII, no. 59. (M.M.)
een verdienstelijken Nederlandschen letterkundige: bedoeld is de novellist Gerard
Keller.

Een woord van de Redactie en Uitgevers.
De klimmende belangstelling en ondersteuning die ons blad voortdurend en in de
laatste maanden meer nog dan vroeger werd betoond, heeft op nieuw een uitbreiding
van het getal medewerkers der Locomotief wenschelijk gemaakt. Uit dien hoofde
zijn onderhandelingen aangeknoopt met een verdienstelijken Nederlandschen
letterkundige, en uit dien hoofde ook is een overeenkomst gesloten met den genialen
schrijver van ‘Max Havelaar.’ Den eerste hopen wij vóór het einde van de volgende
maand aan onze lezers te noemen; den laatste... maar wie kent niet het boek, dat de
schrik is der Slijmeringen, Wawelaars en Droogstoppels; dat een rilling heeft gejaagd
over het volksgeweten dat ‘in rustige ruste’ was gegaan; dat in den staat ‘tusschen
Oostfriesland en de Schelde’ de beroering bracht van ‘een klewang-wettend
krijgsgezang’, en dat de baanbreker is geworden voor een koloniale politiek die
‘redding en hulpe’ zal brengen aan de vele mishandelde SAÏDJAH'S ‘in het prachtig
rijk van Insulinde, dat zich daar slingert om den evenaar als een gordel van smaragd.’
Met het optreden van MULTATULI gaat de bevrediging samen van een verlangen
door vele lezers herhaaldelijk tegen ons geüit, en de verwezenlijking van een
voornemen, door ons reeds lang beraamd. Na 1 Juli verschijnen behalve de drie
nommers die des Maandags, Woensdags en Vrijdags worden verspreid, elke week
twee Bijbladen. Zij vormen met de andere nommers een doorloopend geheel, bestaan
uit een half vel druks, zien zooveel mogelijk des Dinsdags en Zaturdags het licht zooveel mogelijk: want de aankomst der mail of een omstandigheid van overwegend
belang kan b.v. in den dag der uitgifte van het Zaturdag-nommer een wijziging
aangenaam
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maken - en behelzen geen andere dan nieuwe advertentiën, of zulke waarvan de
plaatsing geen uitstel gedoogt, om voldoende ruimte beschikbaar te hebben voor
staatkundig of ander nieuws en voor de artikelen van MULTATULI, welke uitsluitend
in de Bijbladen worden opgenomen. De abonnementsprijs op de Locomotief bedraagt
ten gevolge van die uitbreiding, na 1 Juli, zoowel voor de ingezetenen van Samarang
als van de overige plaatsen in Indië vijfentwintig gulden per jaar.
De redactie en uitgevers van de Locomotief meenen door den voorgenomen
maatregel het bewijs te leveren, dat de talrijke teekenen van stoffelijke en zedelijke
ondersteuning die hun deel werd, met vreugde zijn ontvangen en met dankbaarheid
worden herdacht. Zij zullen zich inspannen om dit blad met de behoeften van dezen
tijd voortdurend gelijken tred te doen houden, opdat het hoe langer hoe meer aan
den welbegrepen zin van zijn naam beantwoorde. De wijze waarop de meerdere
ruimte na 1 Juli voor het onverwijld bespreken van de kwestiën van den dag, voor
de uitbreiding van handelsberichten en andere aangelegenheden wordt benut, moge
tot bevestiging strekken. Gedurende deze week verschijnt de Locomotief met de twee
bijbladen: de lezer heeft dan zekeren maatstaf tot beoordeeling. Daarbij brenge men
echter de omstandigheid in rekening, dat een menigte buitenlandsche tijdschriften
en dagbladen waaraan feuilletons, wetenschappelijke mededeelingen en kunstnieuws
zullen worden ontleend, eerst in Juli geregeld te onzer beschikking komen. Na het
einde van deze week tot Juli wordt dit blad nog op de tot heden gevolgde wijze
uitgegeven, en zij die reeds den abonnementsprijs voor een geheel jaar remitteerden,
kunnen naar verkiezing tot Januari 1870 òf de Locomotief zonder òf, door het geringe
verschil in prijs aantevullen, met bijbladen ontvangen. Wij wenschen in geenen deele
ons schuldig te maken aan de onbetamelijkheid van een poging tot pressie. Wij vragen
niets meer dan dat de toekomstige welwillendheid jegens ons de verledene waardig
zij, en zullen daardoor kracht erlangen om een strijd te helpen voortzetten, waarvan
de uitslag voor deze gewesten eenmaal moet zijn dat de toekomst het verleden
overschaduwt.RED. EN UITGEVERS.

[25 mei 1869
Van den Rijn (XLVIII)]
25 mei 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
120. (M.M.)

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

502

Van den Rijn, 23 Mei.
Men leest in het Frankforter-Journal, dat er veel kans bestaat om de kerkelijke
consistorien in die gewezen Vrije Stad als op zich zelf staande officiële collegien
behouden te zien. Dit wordt waarschijnlijk gemaakt door het ontvangen van een
ministerieel besluit, waarbij de keuze van twee leden in den Lutherschen kerkeraad
van hoogerhand word goedgekeurd.
- Uit Marburg wordt geschreven, dat men weldra de invoering eener synodale en
presbyteriale kerkverordening voor de provincie Hessen kan tegemoetzien. De zetel
der Synode zal waarschijnlijk in de genoemde stad gevestigd worden. Velen brengen
dat besluit in verband met de zoo vaak ter spraak gebragte opheffing der Academie
aldaar.
- De Kölnische-Zeitung bevat een correspondentie-artikel uit Berlijn, volgens
hetwelk de aanstaande beraadslagingen over de vrijstelling van militairen van
gemeentelasten, over de geheele uitgestrektheid van het Noordduitsch-Verbond, een
belangrijk gedeelte zullen uitmaken van de werkzaamheden der eerstvolgende zitting
van den Rijksdag. De te dier zake uitgevaardigde verordening is in de meeste Staten,
die tot het Verbond behooren, en voornamelijk in Saksen, zeer slecht opgenomen,
en heeft algemeene ontevredenheid opgewekt. Niet alleen maakt men aanmerking
op de billijkheid van den maatregel op zich zelven beschouwd; doch men ziet daarin
tevens eene poging om inbreuk te maken op het wetgevend gezag van den Rijksdag,
daar de bedoelde vrijstelling slechts door een eenvoudig besluit van den
Bonds-President verleend is. Het is dan ook op grond daarvan, dat de Afgevaardigde
Hagen het voorstel gedaan heeft, die vrijstelling niet verbindend te verklaren, dewijl
de Bonds-Constitutie nergens den voorzitter het regt geeft om op eigenmagtige wijze
in het belastingstelsel der gemeenten eene wijziging te brengen, en dit evenmin kan
worden afgeleid uit het overdragen der waardigheid van opperbevelhebber van het
Bonds-leger op den Koning van Pruissen. Volgens den bedoelden correspondent, is
mede in de pruissische militaire wetgeving geen spoor te vinden van zoodanige
bevoegdheid. Het voorstel van den heer Hagen werd, nadat deswege vrij hevige
debatten hadden plaats gehad, naar eene commissie verwezen, die te harer tijd
middelen zou hebben voorteslaan om de zaak op wettigen voet te brengen. Zij is
echter in die taak niet geslaagd.

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

503
Daarop heeft de heer Hagen een nieuw voorstel te berde gebragt, volgens hetwelk
de vroegere bepalingen zouden verklaard worden van kracht te blijven tot op het
oogenblik, dat daarin op wettige wijze eene verandering komen zou; iets, 't welk,
volgens het uitgebragte rapport der bedoelde commissie, tot heden toe niet geschied
is, daar deze uitdrukkelijk verklaard heeft, dat art. 61 der Bondswet, waarop de
kanselarij zich beroept, alleen betrekking heeft op zuiver militaire zaken, en zich
geenszins uitstrekt tot de regeling van gemeentelasten. Men voorziet een hevigen
strijd te dezer zake, daar de voor- en tegenstanders van den bedoelden maatregel zich
van weêrszijden gereed maken om hunne inzigten te doen zegevieren.

[25 mei 1869
Causerieën I in De Locomotief]
25 mei 1869
De Locomotief te Semarang publiceert het eerste gedeelte van Multatuli's
Causerieën I. Het tweede gedeelte, ten onrechte II genummerd, wordt opgenomen in
het nr. van 29 mei. Zie VW. IV, blz. 103-112 en 725-727.
Voorzover exemplaren van De Locomotief Nederland bereikten, was dat uiteraard
steeds éen à anderhalve maand na verschijning.

[25 mei 1869
Brief van Tine aan Stéphanie]
*25 mei 1869
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 76-77)
La Haye, le 25 Mai 1869.
Ma Loutjou chère! Le temps n'avance pas, depuis que tu m'as écrit que nous nous
reverrons bientôt. Je compte les jours, les heures. J'aimerais tant d'être ensemble dans
un lieu charmant à nous deux. Comme nous causerions! Je suis craintive, je ne sais
pourquoi; il me semble que le bonheur de nous revoir est trop grand.
Ma santé est à merveille; plus de toux ni faiblesse. Ecoute, ma toute chère, je n'ai
pas le moindre plaisir de t'écrire, sachant que je pourrai bientôt causer avec toi.
Arrange et décide tout comme il te plaira. Dekker est en extase de ses enfants. Edou
est charmant avec lui; il sait très bien s'y prendre pour l'égayer. C'est un vrai petit
coquin, mais bon on ne peut plus. La Nonni est l'enfant gâtée de son père. Elle devient
de plus en plus gentille. Cette petite a beaucoup de bon sens. A ce moment ci Edou
est occupé à son devoir pour Monsieur Weyer et la Nonni est sortie seule. Ici les
enfants de cet âge là vont à l'école sans être accompagnés; elle se croit à présent une
grande personne de
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se trouver seule à la rue. Tu comprends que le chemin où elle va n'est pas trop
frequenté.
Comme je pense beaucoup à la belle belle Italie! Quel atmosphère agréable et
sympathique. Ici souffle toujours le vent du Nord. La Hollande m'est devenue plus
antipathique que jamais. Vive l'Italie!
Je languis de recevoir de tes nouvelles, ma chère, ma toute chère. Salue ton mari
cordialement de ma part. Edou et Non te saluent affectueusement et moi je t'embrasse
de tout mon coeur.
Everdine.

[26 mei 1869
Van den Rijn (XLIX)]
26 mei 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
121. (M.M.)

Van den Rijn, 24 Mei.
Sommige Rijnsche bladen klagen over de onnaauwkeurigheid, waarmede vaak in
buitenlandsche couranten, en nu onlangs in de Londensche Pall Mall Gazette, de
duitsche toestanden worden beoordeeld. Het engelsche blad had zich o.a. uitgelaten
over de dwingelandij, die de Koning van Pruissen, in hoedanigheid van
opperbevelhebber van het Bonds-leger, over zijne bondgenooten uitoefent. Het
verhaalde, dat de Groothertog van Baden gedwongen zou geworden zijn, den
pruissischen generaal von Bayer tot minister van Oorlog aantestellen, terwijl toch
(volgens de dagbladen te Berlijn en in de Rijnstreek) die Groothertog zelf verzocht
heeft, hem den generaal von Bayer aftestaan, opdat het badensche leger op pruissische
wijze zou kunnen worden georganiseerd. Voorts zou Prins Willem van Baden genoopt
geworden zijn, zijn commandement nederteleggen, dewijl zijne staatkundige inzigten
niet strookten met die van graaf Bismarck. Ook dit is, volgens de Rijnsche couranten,
onjuist, en als bewijs voeren zij aan, dat Prins Willem in 1866 zoo veel te lijden heeft
gehad van beschuldigingen, dat hij te pruissischgezind was. In het hessische leger,
aldus zou de Pall-Mall-Gazette beweerd hebben, worden alle van particularistische
gezindheid verdachte officieren zonder genade ontslagen en door Pruissen vervangen.
‘Behalve de moeijelijkheid om te bewijzen, dat er eenig ontslag zou verleend zijn
wegens staatkundige gevoelens (aldus wordt de laatste beschuldiging gerefuteerd),
kunnen wij verzekeren, dat in het hessische leger niemand ontslagen is. Ook de
beschuldiging, dat in de hoogere kringen
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te Berlijn zekere wrevel heerschen zou over de in den Rijksdag ondervonden
tegenwerking van plannen, in verband staande met de militaire organisatie, moeten
wij ten sterkste afwijzen. Het is inderdaad eene zonderlinge stelling, dat Prins Willem
van Baden en de hessische officieren zouden moeten boeten voor de wederspannigheid
van den Rijksdag. Het engelsche blad schetst voorts Saksen-Coburg als een ‘brandpunt
van ontevredenheid, aangezien die Staat belast is met eene jaarlijksche uitgaaf van
112½ th. voor elken militair, en daarvoor reeds meer dan 100,000 th. schuld heeft
moeten maken, terwijl het contingent in 1870 verdubbeld worden zal.’ Deze
voorstelling wordt door een correspondent der Kölnische-Zeitung als geheel valsch
verworpen, daar Coburg die 112½ th. 's jaars (hetgeen slechts de helft bedraagt der
som, die de andere Staten te storten hebben) voldoet naar aanleiding van een bijzonder
tractaat. De successive verhooging van dat bedrag zal slechts geschieden totdat het
cijfer der coburgsche bijdragen zal geklommen zijn tot het bedrag, 't welk thans de
andere Staten voldoen. Men behoort dus niet zoozeer te spreken van eene verdubbeling
in de toekomst, als wel van eene exceptionele verligting voor het tegenwoordige.’
De Mainzer-Beobachter is ontevreden met de wijze, waarop de beschuldigingen,
die in het engelsche blad voorkomen, worden beantwoord, en meent, dat, ‘in vele
pruissische bladen een parti-pris heerscht om alles goed te keuren wat ten aanzien
der nieuwe regeling van zaken in het Noorden beschikt wordt.’ Dat de pruissische
generaal von Bayer (aldus laat dit orgaan zich uit) het badensche leger op pruissische
wijze zal reorganiseren, betwijfelen wij geenszins. Maar daarin ligt de vraag niet.
De kwestie is, of die generaal den Groothertog als minister is opgedrongen, en deze
vraag wenschten wij ontkennend beantwoord te zien. De pruissisch-gezindheid van
Prins Willem, waarover hij in 1866 zoo hevig door de zuidduitsch-gezinden is
aangevallen, staat ons volstrekt geen borg voor eene voortdurend goede
verstandhouding met graaf Bismarck, en wij noemen het voor de eer van dien Prins,
die een zuidduitsch legercorps commandeerde, niet vleijend, zich thans te beroepen
op zekere genegenheid voor de vijanden, welke hij toen te bestrijden had. Dat de
coburgsche bijdragen na de verdubbeling niet hooger zullen zijn dan die der andere
Staten, baat den armen bewoners van dat land, die thans reeds moeite hebben, de
lagere betaling te bestrijden, zeer weinig. En dat ten slotte
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de algemeene stemming in het Thuringsche niet zeer aangenaam is, hiervan kan zich
ieder overtuigen, die deze streken doorreist en met onbevooroordeelden blik het volk
gadeslaat. Eéne zaak kan de meest welsprekende pruissische nationaal-liberaal niet
uit de weg redeneren; zij is deze: dat de lasten der tot het Noordduitsch-Verbond
behoorende Staten aanmerkelijk zijn gestegen. Kan men nu bewijzen, dat
daartegenover voordeelen staan, die de zwaardere lasten ligter te dragen maken, het
is ons wel; doch tot nu toe is dat bewijs niet geleverd, en de stoute ontkenning van
den druk, waaronder de volkeren gebukt gaan, verandert de feiten niet.’

[28 mei 1869
Van den Rijn (L)]
28 mei 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 123.
(M.M.)
Pugatscheff: geboren in het Don-gebied, wschl. 1742, werd Jemeljan Ivanowitsj
Poegatsjew al jong opgenomen in het russische leger; in 1773 wierp hij zich op tot
leider van een grote boerenopstand, gaf zich uit voor de in 1762 vermoorde tsaar
Peter III, zag kans een leger op de been te brengen van 25 duizend man waarmee
hij grondbezitters brandschatte en zelfs Moskou bedreigde, maar werd tenslotte
verslagen en in 1775 te Moskou terechtgesteld.

Van den Rijn, 25 Mei.
De uitslag der jongste verkiezingen voor den beijerschen Landdag kenmerkt zich
niet alleen door eene vermeerdering der leden van de ultramontaansche partij, maar
ook hierdoor, dat de nieuwe Kamer van Afgevaardigden voor drie vierden uit geheel
nieuwe leden bestaan zal. In Rijn-Beijeren zijn van de 19 Afgevaardigden 12
herkozen; maar onder de 134 Afgevaardigden der oude provincien telt men niet meer
dan 19 leden van de vorige Kamer. Dit geeft aan de Augsburger Allgemeine-Zeitung
aanleiding tot de volgende beschouwing: ‘Levert de behandeling van zaken in eene
Kamer, die voor drie vierden uit nieuwelingen in het parlementaire leven bestaat,
reeds op zich zelf groote moeijelijkheden op; die moeijelijkheden worden nog grooter,
doordien de Kamer uit een bijna gelijk getal liberalen en ultramontanen of
niet-liberalen zal bestaan. In eene aldus zamengestelde Kamer kan geen ministerie
op eene zekere meerderheid rekenen, zoomin het bestaande, als een ander,
onverschillig, of het uit de rijen der ultramontanen of uit de partij van vooruitgang
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gekozen mogt worden. Dat men onder zulke omstandigheden geen langen levensduur
aan de Kamer belooft, is begrijpelijk, ten ware ten gevolge van mogelijke
gebeurtenissen tusschen het tegenwoordige oogenblik en dat der zamenkomst van
de Kamer in September eene belangrijke verandering van zienswijze aan eene der
twee zijden plaats mogt hebben, waarop echter tot nu toe niet het minste uitzigt
bestaat. Uit deze oogpunten beschouwd, geeft de uitkomst der jongste verkiezingen
geene reden tot blijdschap.’ - De wurtembergsche Staats-Anzeiger schrijft den uitslag
der beijersche verkiezingen niet toe aan gebrek aan liberale gezindheid der bevolking,
maar aan reactie tegen de gebeurtenissen van 1866, en doet opmerken, dat die
verkiezingen de eerste officiële manifestatie van het beijersche volk na 1866 zijn.
- Men leest in de Augsburger Allgemeine-Zeitung het volgende: ‘De zuid-russische
bladen, die wij heden ontvangen, behelzen merkwaardige bijzonderheden omtrent
oproerige bewegingen onder de Donsche Kozakken en de Kalmuksche en Kirgisische
volksstammen aan den Don, langs de Wolga en langs den Ural. Daarin wordt onder
anderen gemeld, dat vele duizenden Donsche Kozakken boven Sarepta over de Wolga
getrokken zijn om zich op de linker-oever dier rivier met de oproerige Kalmukken
en Kirgisen te vereenigen, tegen welke de bezettingen van Orenburg en andere
grensvestingen in aantogt zijn. De hoofdmagt der opstandelingen, wordt verder
gemeld, rukt langs den regter-oever der Ural-rivier naar de stad Uralsk voort, die in
staat van verdediging gebragt is. In de russische nederzettingen in die half-europesche,
half-aziatische streken heerscht groote verslagenheid, en duizenden op het platteland
en in de steppen verspreid wonende russische gezinnen vlugten met hunne have naar
de vestingen. Naar men beweert, heeft de beweging haren oorsprong bij de Donsche
Kozakken, die zich niet willen onderwerpen aan de in het vorige jaar vastgestelde
nieuwe organisatie van het Kozakken-leger, terwijl de Kalmukken en Kirgisen zich,
gelijk vroeger meermalen geschied is, bij hen hebben aangesloten. Daarbij is
optemerken, dat zoowel de Donsche Kozakken als de Kalmukken en Kirgisen nooit
als uitermate getrouwe onderdanen van Rusland bekend zijn geweest, en reeds
meermalen - met name onder Pugatscheff - tot bloedige oorlogen aanleiding hebben
gegeven.’
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[29 mei 1869
Van den Rijn (LI)]
29 mei 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
124. (M.M.)

Van den Rijn, 26 Mei.
De Augsburger Allgemeine-Zeitung laat zich, nader over de jongste verkiezingen
voor den beijerschen Landdag sprekende, volgenderwijze uit: ‘Het eigenaardigste
en opmerkenswaardigste der verkiezings-beweging van dit jaar was niet alleen de
ongewoon groote, ja algemeene deelneming der katholieke geestelijkheid daaraan,
doch ook de agitatie, gesticht inzonderheid door katholieke geestelijken in hunne
hoedanigheid van zielverzorgers - en niet slechts in die van staatsburgers - als
geestelijke leiders, en dus regtstreeks door middel van de uitoefening hunner
geestelijke ambtspligten. Want niet enkel waren sedert lang voorbereidende
maatregelen genomen, ten einde ultramontaansche kiezers te winnen, zoo als dit bij
staatkundige partijen gewoonte en geoorloofde gewoonte is; maar ook,
overeenkomstig van de hooge geestelijkheid uitgegane aanschrijving, is, kort vóór
de verkiezingen, door verkiezingspredikanten in de kerken regtstreeksche - dus door
geestelijke ambtsbediening - invloed op de bevolking uitgeoefend, strekkende om
de kiezers, bij de uitoefening van hunne staatkundige regten, in clericalen zin te
leiden. Het spreekt van zelf, dat in de bedoelde verkiezingspredikatien hevig tegen
de “liberalen” en de “mannen van den vooruitgang” werd te velde getrokken, en dat
meer bepaaldelijk de nieuwe wetten, door de vorige Kamer tot stand gebragt,
voorgesteld zijn als niets te deugen, als slechts schadelijk voor volk en gemeente, en
dus als de zoodanigen, welke door de te verkiezen Afgevaardigden terstond behoorden
te worden opgeheven. Deze en dergelijke stellingen zijn dus als het “Woord Gods”
op den kansel gepredikt; de tegenstand tegen die wetten is als godsdienstpligt
aangewezen, en de geestelijke gehoorzaamheid des volks tegenover den zielverzorger
is aangewend tot het bereiken van een staatkundig doel.’ Na den zeer bijzonder
grooten invloed te hebben aangewezen, welken middelen als deze op het volk plegen
uitteoefenen, stelt de Allgemeine-Zeitung in het licht, dat ‘indien het volk waarlijk
zijne staatkundige regten deelachtig zal worden, er voor zorg gedragen moet worden,
dat die regten niet aan hetzelve worden ontnomen door het ambtelijk gezag der
geestelijk-
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heid. Of de Regering zelve moet besluiten, den zielverzorgers te verbieden om bij
de uitoefening hunner kerkelijke functien de staatkunde aanteroeren.... òf geen ander
redmiddel zal overblijven dan dat de staatkundige tegenstanders, die in de Kerk
worden aangevallen, ook aldaar aanwezig zijn, ten einde de vernederingen, aan de
staatsinstellingen aangedaan, de onwaarheden, lasteringen en smaadredenen, tegen
hen zelven geuit, terstond tegentespreken, en aan het volk de noodige ophelderingen
te geven. Indien de Kerk daardoor het tooneel wordt van staatkundigen woordenstrijd,
- indien de geestelijke daardoor het voorregt verliest van door niemand te mogen
tegengesproken worden, de geestelijkheid zelve zal het zich hebben op den hals
gehaald, en de tegenpartij oefent slechts haar regt van noodweer uit... Wenscht men
zoozeer, dat de Staat zich niet menge in de aangelegenheden der Kerk, - het
omgekeerde hebbe evenmin plaats. Of hebben werkelijk de bisschoppen het regt om
het volk ook staatkundig te regeren, en is het Beijerens noodlot om op nieuw “de
Kerkelijke Staat in Duitschland” te worden?’

[30 mei 1869
Multatuli schrijft Causerieën V]
30 mei 1869
Multatuli schrijft voor De Locomotief te Semarang Causerieën V. De tekst wordt
in twee gedeelten gepubliceerd op 29 juli en 3 augustus 1869. Zie V.W. IV, blz.
148-156 en 728.
Blijkens de datering bovenaan de tekst (VW IV, blz. 148) verbleef Multatuli in
deze dagen te Ems.

[31 mei 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]
31 mei 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli. (Kopieboek 47, Museum Enschedé,
Haarlem; fotokopie M.M.)
Den Heer Douwes Dekker
te 's Gravenhage
Haarlem 31. Mei 1869.
WelEdele Heer
Wij hebben de eer U ingesloten toetezenden een Bankbiljet G.G. 5172, groot f25.,,
ter voldoening van Uw honorarium over de maand Mei, verschenen heden.
Wij verzoeken U ons de goede ontvangst te willen berigten en hebben de eer met
hoogachting te zijn
UWEd. Dv. Dienaren
Joh Enschedé en zonen
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[1 juni 1869
Nonni wordt twaalf jaar]
1 juni 1869
Nonni wordt twaalf jaar.

[2 juni 1869
Van den Rijn (LII)]
2 juni 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
127. (M.M.)
Ollivier: de franse politicus Emile Ollivier (1825-1913) had met zijn middenpartij
bij de verkiezingen van mei 1869 een grote overwinning behaald.

Van den Rijn, 30 Mei.
Uit Berlijn wordt geschreven, dat er een voornemen bestaat om, in verband met de
aanstaande herziening van het maten- en gewigtenstelsel, tevens eenige gelijkheid
te doen ontstaan tusschen de onderscheidene wijzen, waarop thans, in de voornaamste
handelsplaatsen van Noord-Duitschland, granen en geestrijke vochten worden
gemeten. Reeds hebben vergaderingen van afgevaardigden uit den handelsstand uit
Berlijn, Hamburg, Bremen, Altona, Lubeck, Stettin, Dantzig, Koningsbergen en
andere plaatsen over die zaak gedelibereerd, zonder dat evenwel die beraadslagingen
tot nu toe een gewenscht resultaat schijnen te hebben opgeleverd.
De Rijnsche bladen bevatten dezer dagen een berigt van den noordduitschen consul
te Singapore, zakelijk van den volgenden inhoud: ‘De noordduitsche handel heeft
zich thans ontegenzeggelijk den tweeden rang in de oostersche wateren verworven,
daar hij in omvang alleen door dien der Engelschen wordt overtroffen. Zuidduitsche
of oostenrijksche vlaggen ziet men hier volstrekt niet. In de koloniale maatschappij
kan men voorts zeggen, dat het duitsche element niet alleen het engelsche nabij komt,
maar zelfs op vele plaatsen daarbij geenszins achterstaat. De voornaamste handel
van Singapore op Siam, China, Cochin-China, Japan, Batavia, Manilla en Sumatra
is in handen van duitsche firma's en wordt door duitsche schepen onderhouden. Deze
laatsten vertoeven te dien einde dikwijls jaren lang in de aziatische wateren, en in
weerwil van de, in vergelijking met vroeger, zoo gedaalde vrachtprijzen weten zich
duitsche geestkracht en intelligentie staande te houden niet alleen, doch zelfs
gaandeweg onzen werkkring uittebreiden. Ook de moed onzer landslieden moet
geprezen worden, daar de vaart in de Chinesche-zee, door de daar vaak heerschende
stormen en wegens de zeerooverij, onder
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de gevaarlijkste ter wereld kan gerekend worden. Vele andere natien, als Spanjaarden,
Oostenrijkers en Zweden, zijn, tegelijk met de hooge vrachten, uit de concurrentie
verdwenen. Singapore is het middenpunt dezer beweging, en het is voor
Noord-Duitschland van het hoogste belang, den handel op het verre Oosten door
eene indrukwekkende marine tegen de zeerooverij te beschermen.’ - De
Elberfelder-Zeitung, dat berigt overnemende, zegt te hopen, dat de mededeelingen
van den noordduitschen consul een gunstigen invloed mogen teweegbrengen op de
aanstaande beraadslagingen van den eerstvolgenden Rijksdag, en dat de
Afgevaardigden van Noord-Duitschland met graagte de gelegenheid zullen aangrijpen
om door het toestaan der tot uitbreiding van de zeemagt aangevraagde gelden een
bewijs te geven, dat de nationale welvaart hun ter harte gaat. Zij wijst op de groote
gevolgen, die het reorganiseren van zoo vele afzonderlijke en dus verbrokkelde Staten
tot één groot geheel alom in het buitenland heeft uitgeoefend, en haalt daarbij tevens
de berig ten aan uit Zuid-America, waar de noordduitsche handel mede in eene
vooruitgaande beweging is. ‘Het zou inderdaad te bejammeren wezen (aldus drukt
zich genoemd orgaan uit), indien de tot stand gebragte grootsche ontwikkeling gestuit
werd door kleingeestige beschouwingen, die niet meer in onzen tijd te huis behooren,
en welke sommige onzer Afgevaardigden eenige jaren te laat te berde brengen. Eene
welbegrepen spaarzaamheid met de penningen der belastingschuldigen blijft altijd
pligt; doch wij betreuren het zeer, dat velen in den verkeerden waan zijn, zich van
dien pligt te kwijten door het belemmeren van allen werkelijken vooruitgang.
Spaarzaamheid zou wenschelijk geweest zijn in de dagen, toen een zoo groot gedeelte
der krachten van het volk werd besteed aan het ophouden der waardigheid van kleine
Hoven en aan een tal van ministerien, welker werkkring niet belangrijker was dan
die van een tegenwoordig provinciaal bestuur. Uit alle berigten, welke wij uit verre
gewesten ontvangen, is gebleken, dat het noordduitsche volkskarakter geheel op de
hoogte is van het nieuwe tijdperk, 't welk Noord-Duitschland tegemoetgaat, en tevens
van de grootsche opvatting, die de hoofdaanleggers der verandering zich vormden
van duitsche roeping en duitschen pligt. Zou het dus niet te bejammeren zijn, indien
deze schoone overeenstemming vruchteloos gemaakt werd door zekere invloeden,
die meer door particularisti-
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sche gezindheid worden gedreven, dan wel door de eischen van algemeen belang?
De vraag zij niet - want daarop komt de zaak neder - of Pruissen eene te groote rol
vervult in vergelijking der andere Bonds-Staten, - de vraag zij: of Duitschland, de
kern der beschaafde wereld, de roeping vervult, die ons tegenover Europa en de
geheele menschheid door den aard der dingen is opgelegd.’
- De uitslag der verkiezingen in Beijeren vormt nog steeds het voornaamste
onderwerp der beschouwingen van de daar verschijnende nieuwsbladen. Dat resultaat
heeft vooral verwondering gebaard in die kringen, welke, met het oog op het overwigt,
hetwelk de liberale dagbladpers in Beijeren bezit, op eene vrijzinnige meerderheid
in de nieuwe Kamer rekenden. Men neemt namelijk in die kringen aan, dat 37
couranten met ongeveer 130,000 abonnés de liberale partij, 2 met 17,000 abonnés
de grootduitsch-particularistische rigting, 7 met 16,300 abonnés de democratische
belangen en 17 met ongeveer 56,000 abonnés de ultramontaansche oogmerken ten
dienste staan, en het wekt daarom bevreemding, dat, terwijl het aantal abonnés der
liberale couranten ruim tweemalen grooter is dan dat der clericale, de uitkomst der
verkiezingen een juist tegenovergesteld resultaat heeft opgeleverd. - De
Allgemeine-Zeitung meent, dat de Kamer der Afgevaardigden weldra ontbonden zal
moeten worden, daar de sterkte der clericale of ‘patriottische’ partij in die vergadering
nagenoeg volkomen opweegt tegen die der vooruitgangspartij, de middenpartij
daaronder begrepen, - het verschil bedraagt waarschijnlijk niet meer dan 1 of 2, - en
alzoo noch het tegenwoordige ministerie, noch een ander, welk ook, den noodigen
steun in de Kamer kan vinden. Het is echter twijfelachtig, voegt die courant daarbij,
of de aangenomen partij-rangschikking der gekozen Afgevaardigden juist is; men
vermoedt bij voorbeeld, dat onder de als clericaal of patriotisch voorgestelde
Afgevaardigden velen voorkomen, - onder anderen een zeker aantal ambtenaren, die wel beijersch-patriotisch, maar niet clericaal zijn, dat wil zeggen, die in
duitsch-beijersche kwestien niet met de vooruitgangs-partij, maar in de strijdvragen
tusschen den Staat en de Kerk, tusschen de school en de Kerk, evenmin met de
clericale partij zullen stemmen. Wordt dit vermoeden bevestigd, dan, meent zij, kan
zich nog eene meerderheid vormen, waarop een ministerie, in beslissende
vraagstukken, in den eenen of den anderen zin rekenen kan.
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- In de Kölnische-Zeitung wordt opgemerkt, dat de uitgever der belgische
Indépendance een gelukkig man is, daar hij ten minste eene reden weet te vinden
voor de herhaalde inbeslagnemingen, die zijn blad in den laatsten tijd in Frankrijk
heeft ondergaan, terwijl de Keulsche courant zelve daar te lande nog veel meer keeren
in beslag wordt genomen, zonder dat voor dien maatregel eenige grond ontdekt of
zelfs vermoed kan worden. ‘Onze courant (aldus wordt met het oog op die feiten in
de Kölnische-Zeitung geschreven) heeft het Keizerrijk van zijn ontstaan af steeds
met zoo veel kalmte en onpartijdigheid regt laten wedervaren, dat zij ontelbare malen
een Bonapartistisch blad genoemd is geworden. Ook thans behoort zij niet tot de
bepaalde tegenstanders van het Keizerrijk, die bij de verkiezingen, helaas! zoo vele
overwinningen behaald hebben, maar stelt zij levendig belang in Ollivier en al
degenen, die het Keizerrijk door middel van vrijzinnige concessien trachten te
bevestigen... De onzinnige mishandeling der buitenlandsche dagbladpers is eene
schandvlek voor het fransche Keizerrijk. Rusland heeft sedert langen tijd niet meer
zoo gehandeld. Zulk een blind despotismus is in de beschaafde wereld zonder
voorbeeld.’

[3 juni 1869
Van den Rijn (LIII)]
3 juni 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
128. (M.M.)

Van den Rijn, 31 Mei.
Verschillende beijersche nieuwsbladen hebben dezer dagen gewag gemaakt van eene
toespraak, welke de bisschop van Regensburg, met het oog op de verkiezingen en
voor dat deze plaats grepen, tot eenige staats-ambtenaren, die hem te Schwandorf
werden voorgesteld, zou gehouden hebben. Volgens de bedoelde couranten, zou de
bisschop o.a. hebben gezegd: ‘Wij ultramontanen, wij reactionnairen, zoo als men
ons noemt, kunnen niet toegeven. De strijdvragen kunnen slechts door oorlog en
door revolutie opgelost worden. Eene vreedzame schikking is niet meer mogelijk;
wanneer men met bebloede hoofden tegenover elkander staat, zal men tot God
wederkeeren. Wie maakt de wereldlijke wetten? Wij komen die slechts na, omdat
het gezag achter ons staat, hetwelk ons dwingt. De wezenlijke wetten komen alleen
van God; zelfs de Vorsten zijn Vorsten bij de
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gratie Gods, en als zij dat niet meer zijn willen, dan ben ik de eerste, die de Troonen
omverwerp.’ - Katholieke organen hebben daartegen aangevoerd, dat de bisschop
onmogelijk aldus gesproken kan hebben. Zij beweerden, dat de Hooge Regering, op
deze vermeende toespraak opmerkzaam gemaakt, den ambtenaar van het Openbaar
Ministerie te Regensburg heeft gelast, een onderzoek intestellen, en dat deze, na aan
dien last voldaan te hebben, verklaard heeft, dat er geenerlei grond aanwezig was
om den bisschop te vervolgen. - Intusschen heeft die ambtenaar in een der te
Regensburg verschijnende bladen een brief doen plaatsen, waarin hij wel erkent, dat
de bisschop niet vervolgd zal worden, doch alleen omdat de toespraak niet in het
openbaar, maar binnen de pastorij is uitgesproken. Hij verklaart voorts, dat hij zelf
te Schwandorf is geweest, en dat personen, aan wier opregtheid niet getwijfeld mag
worden, hem verzekerd hebben, dat de bisschop werkelijk tot hen heeft gezegd: ‘Aan
den treurigen toestand der Kerk kan alleen door middel van een oorlog of eener
revolutie een einde gemaakt worden. De Kerk erkent geene wereldlijke wetten en
komt de zoodanige alleen na, omdat zij daartoe gedwongen wordt en in het
tegenovergestelde geval gestraft zou worden. De Kerk erkent alleen Goddelijke
wetten, en als de Koning ophield, een Koning bij de gratie Gods te zijn, dan zou hij
(de bisschop) de eerste zijn, die den Troon omverwierp.’ - De katholieke Volksbote
blijft evenwel staande houden, dat de bisschop zich niet aan zulk eene oproerige taal
heeft schuldig gemaakt. Zij beweert, dat eene eigenlijk gezegde toespraak te
Schwandorf niet gehouden is, maar dat de prelaat met de aan hem voorgestelde
personen een gesprek heeft gevoerd, in den loop waarvan hij zich ongeveer op de
volgende wijze zou hebben uitgelaten: ‘De staat der zaken op deze wereld is zeer
betreurenswaardig en zoo verward, dat de een den ander naauwelijks meer verstaat,
en dat men in de toekomst niets anders ziet dan oorlog en revolutie. Men wil niet
langer aan de erfzonde gelooven, en daarom gelooft men ook niet meer aan den
Verlosser. En desniettemin is het Christendom, het geloof aan God en aan Zijne
geboden de grondslag van alle maatschappelijke orde. Dat geloof moet den geheelen
mensch en alle menschen doordringen, al hunne handelingen besturen, - dengene,
die de wetten maakt, niet minder dan degenen, die de weten nakomen. Hoe worden
echter heden ten dage de wetten gemaakt? Alle wetten ontvangen hare ver-
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bindende kracht alleen van God, en zonder het geloof aan God en aan de eeuwigheid
zal men aan de wetten alleen gehoorzamen, als men door geweld daartoe gedwongen
wordt. Ook de Troonen der Vorsten vinden hunnen steun alleen in de godsdienst, in
het geloof aan God, - daarom heeten de Vorsten ook Vorsten “bij de gratie Gods.”
Zonder dat geloof zijn zij verloren, worden de Troonen omvergeworpen.’ Dit is,
volgens de Volksbote, de zin van hetgeen de bisschop heeft gezegd, en de vrijzinnige
bladen hebben daaraan eene averegtsche beteekenis gegeven, ten einde hunne
oogmerken bij de verkiezingen te bevorderen.
De bisschop zelf heeft in de Regensburger Anzeiger ten plegtigste geprotesteerd
tegen de ‘ongehoorde handelwijze’, dat men hem - ‘een katholieken bisschop, aan
wiens getrouwheid aan geloof en eed nooit eene schaduw van twijfel gekleefd heeft,’
- eene dwaalleer in den mond heeft gelegd, die hij verklaart, met de geheele Katholieke
Kerk te verwerpen, en dat men de laatste hem toegeschreven zinsnede in een vorm
heeft gegoten, die aanleiding kan geven om zijne trouw jegens den Koning te
verdenken.
Dat aan de toespraak of vermeende toespraak van den bisschop van Regensburg
van eene liberale zijde gebruik is gemaakt om tegen de clericalen te velde te trekken,
blijkt uit een opstel, hetwelk door de meeste der vrijzinnige couranten openbaar is
gemaakt, en, naar het schijnt, ook als een vliegend blaadje verspreid is geworden.
Dat artikel luidt als volgt: ‘Het vaderland, de Troon des Konings zijn in gevaar. Het
is de pligt van den Monarch zelven, van de ministers, van de burgers, om toetezien,
dat de maatschappij geene schade lijde. De zachtmoedige zin en de
verzoeningsgezindheid van den Souverein zullen plaats maken voor veerkracht, die
voor zijn goed, maar in gevaar gebragt regt moedig in het strijdperk treedt. Het gebrek
aan eenheid, aan een duidelijk geopenbaarden, krachtigen wil in ons ministerie, tot
dus ver eene fout, mag niet voortduren en daardoor eene misdaad jegens den Staat
worden; het moet wijken voor eene onvervaarde, ijzeren veerkracht, ten einde Beijeren
van den afgrond des verderfs te verwijderen. De burgers, de duitsche patriotten in
Beijeren moeten de handen ineenslaan, ten einde de Constitutie, de wetten en de
zelfstandigheid van den Staat en van den Troon tegen het juk der clericalen te
beschermen, ten einde de beschaving, den vooruitgang en de vrijheid tegen clericale
barbaarschheid te behoe-
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den. De Souverein, het ministerie en de burgers zullen de overtuiging hebben, dat
alleen eene vaste aaneensluiting van Duitschland hen van de ultramontaansche
anarchie en zamenzwering kan redden. “Landgraaf! word hardvochtig!” roepen wij
ten slotte de staats-regering toe. De broeinesten der clericale revolutie, van waar uit
het geloof geschandvlekt wordt om oproer en regeringloosheid te prediken, moeten
gesloten worden; den man moet het zwijgen opgelegd worden, die zich te Schwandorf
als den beslissenden heer over goddelijke en wereldlijke wetten heeft opgeworpen;
doet de staats-regering dit niet, toont hij zich niet opgewassen tegen de grootsche
taak, die op haar rust, dan, zoo vrezen wij, zal de clericale heerschzucht het nog zoo
ver brengen, dat bloed, lijken en verwoesting het land bedekken, en dat de
heerschappij van den vreemdeling aan de hand der priesters haren intogt houdt in
ons arm, verraden Beijeren. Landgraaf! word hardvochtig!’

[3 juni 1869
Brief van Busken Huet aan Potgieter]
*3 juni 1869
Brief van Cd. Busken Huet aan E.J. Potgieter. Fragment.
(De volledige briefwisseling van E.J. Potgieter en Cd. Busken Huet, II, blz. 45.)
Voor mijn mengelwerk heb ik eensklaps een konkurrent bekomen in Douwes Dekker,
die, tegelijk met Gerard Keller, voor de Samarangsche Locomotief is gaan schrijven.
Van Keller is mij nog niets onder de oogen gekomen, doch van Dekker las ik twee
‘Causeriën’, gelijk hij ze noemt. Zijn voornemen schijnt te zijn, fantasiën te leveren
over de Hollandsche couranten. Wat hij hiertoe gaf is amusant, maar paljasachtig,
en verraadt noch studie, noch eene nieuwe veine van talent. ‘Il n'a rien oublié et rien
appris.’ Het voorbeeld van de Locomotief leert intusschen, dat de uitgevers der
Indische couranten bedacht zijn op versterking van het litterarische element; en indien
het publiek in dat aas bijten wil, ben ik tot zijne dienst.

[4 juni 1869
Van den Rijn (LIV)]
4 juni 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 129.
(M.M.)
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Van den Rijn, 1 Junij.
Eenige dagen geleden is te Offenburg, in Baden, eene bijeenkomst gehouden van
voorstanders der vrijzinnige rigting op staatkundig en maatschappelijk gebied, en de
aanwezigen hebben toen een adres aan den Groothertog vastgesteld, hetwelk in
zekeren zin als tegenhanger moet dienen van het bekende programma der ‘katholieke
volkspartij’. - De Karlsruher-Zeitung maakt thans een schrijven openbaar van den
Groothertog aan den minister van Staat Jolly, waarin dezen wordt opgedragen, den
onderteekenaars van het adres den dank van den Groothertog overtebrengen voor de
welwillende en krachtdadige ondersteuning, welke zij aan het onverzwakt voortzetten
der vrijzinnige en nationale staatkunde van zijne regering hebben toegezegd. De
Groothertog eindigt zijnen brief aldus: ‘Ik vestig daarop het vertouwen, dat het door
de kracht, die uit eendragt voortkomt, zal gelukken, mijn volk het doel te doen
bereiken, hetwelk ik als het schoonste gedeelte van mijne regenten-taak beschouw:
een vrij staatkundig leven binnenslands, rustende op de vaste grondslagen van
geestelijke beschaving en zedelijken, godsdienstigen ernst, en moedige vastberaden
deelneming aan de nationale wedergeboorte van Duitschland.’
- Te Worms is, zoo als bekend is, den laatsten Mei eene bijeenkomst van
Protestanten gehouden. In die vergadering is eene motie aangenomen, waarvan in
een telegram een uittreksel is medegedeeld. Zij luidt woordelijk als volgt: ‘Wij, de
heden te Worms bijeengekomen Protestanten, gevoelen ons in gemoede gedrongen,
de vrijheid van overtuiging onzer katholieke mede-christenen, met wie wij in vrede
wenschen te leven, volkomen regt latende wedervaren, maar ook in het volle besef
der godsdienstige, zedelijke, politieke en maatschappelijke zegeningen der
Hervorming, waarover wij ons verheugen, in het openbaar en plegtig te protesteren
tegen de in het zoogenaamde Apostolische Schrijven van 13 September 1868 tot ons
gerigte uitnoodiging om in den schoot der Roomsch-Katholieke Kerk wedertekeeren.
- Steeds gaarne bereid om ons, op de grondslagen van het zuivere Evangelie, met
onze katholieke mede-christenen te vereenigen, protesteren wij heden nog met
denzelfden nadruk, als 350 jaren geleden Luther te Worms en onze vaderen te Spiers
gedaan hebben, tegen elke hierarchische en priesterlijke voogdij, tegen elken dwang
van den geest en tegen elke onderdrukking van overtuiging, met name
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tegen de in de pauselijke Encyclica van 8 December 1864 en den daarmede in verband
staanden Syllabus verkondigde stellingen, die tot het verderf van den Staat moeten
leiden en in strijd zijn met de beschaving. - Aan onze katholieke mede-burgers en
mede-christenen reiken wij, hier aan den voet van Luthers gedenkteeken, op de voor
ons en hen gemeenschappelijke grondslagen van den christelijken geest, der duitsche
gezindheid en der nieuwere beschaving, de broederhand. Wij verwachten daarentegen
van hen, dat zij, ter bescherming onzer thans bedreigde hoogste nationale en
verstandelijke eigendommen, zich aan ons zullen aansluiten in den strijd tegen den
voor ons en hen gemeenschappelijken vijand van den godsdienst-vrede, van de
nationale eenheid en van de vrije ontwikkeling van den geest. - Als de voorname
oorzaken der godsdienstige verdeeldheid, die wij diep betreuren, wijzen wij op de
hierarchische dwalingen, met name op den geest en het werken van de Orde der
Jezuiten, die tegen het protestantismus een strijd op leven en dood voert, elke vrijheid
van den geest onderdrukt, de moderne beschaving vervalscht en tegenwoordig de
Roomsch-Katholieke Kerk beheerscht. - Alleen door een nadrukkelijken tegenstand
tegen de sedert 1815 vernieuwde en voortdurend aangroeijende hierarchische
aanmatiging, alleen door het wederkeeren tot het zuivere Evangelie en door het
erkennen der zegeningen, die de beschaving heeft aangebragt, kan de verdeelde
Christenheid den vrede herkrijgen en de welvaart duurzaam bevestigen. - Ten slotte
verklaren wij allen het streven naar een hierarchisch gezag der geestelijkheid en eene
uitsluitende heerschappij van het dogma in de Protestantsche Kerk voor eene
verloochening van den protestantschen geest en voor een brug naar Rome. Overtuigd,
dat de laauwheid en de onverschilligheid veler Protestanten de voornaamste steun
is der reactionaire partij op kerkelijk gebied en ook in de magtigste duitsche Staten
den voornamen hinderpaal voor nationale en kerkelijke hervorming oplevert, doen
wij een beroep op al onze geloofsgenooten om te waken, om zich te vereenigen en
om krachtig te strijden tegen alle neigingen, die gevaren opleveren voor de vrijheid
van den geest en van het geweten.’

[5 juni 1869
Van den Rijn (LV)]
5 juni 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
130. (M.M.)
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Oecumenisch Concilie: de paus had het Vaticaans Concilie, waar o.a. over de
pauselijke onfeilbaarheid zou worden beslist, bijeen geroepen tegen 8 december.

Van den Rijn, 3 Junij.
Sommige Rijnsche nieuwsbladen meenen uit hetgeen hier en daar bekend wordt te
mogen afleiden, dat het aanstaande Oecumenisch Concilie niet zonder invloed op
de toekomst zal blijven. Ook aan den Rijn, en met name in het bisdom Trier, het
oudste bisdom van Duitschland, komen de gemoederen in beweging, en men acht
het van belang, te weten, welke rigting die beweging nemen zal. Zij kan blijken uit
den inhoud van een adres aan den bisschop van Trier, hetwelk door ‘regtzinnige,
maar beschaafde Katholieken’ - zoo noemt hen een correspondent van een der
Rijnsche bladen - te Coblenz is opgesteld en in het bisdom ter verzameling van
onderteekeningen wordt rondgezonden. De aanhef van dat adres luidt als volgt: ‘De
ondergeteekenden, geloovigen van het bisdom Trier, wenden zich tot hunnen bisschop
in eene zeer gewigtige, onze Heilige Kerk en daarmede ook de hoogste levensbelangen
regtstreeks rakende zaak, in gemoede daartoe gedrongen, met eene eerbiedige,
openbare en vrijmoedige verklaring. In uwen Vasten-brief van dit jaar hebt gij
verklaard, dat wel is waar alleen de bisschoppen, als opvolgers der Apostelen, eene
beslissende stem in het Algemeene Concilie bezitten, maar dat aldaar tevens acht zal
geslagen worden op de ervaring en de inzigten van alle leden der Kerk, en dat niet
alleen priesters, maar ook leeken geroepen zijn om een gewigtigen invloed op de
besluiten der Concilien uitteoefenen. Nu zijn een zeker aantal geloovigen, wier
woordvoerders geene bisschoppen, maar kloosterlingen en leeken zijn, ijverig
werkzaam om aan de handelingen van het aanstaande Concilie eene bepaalde rigting
te geven. Hunne wenschen en lievelingsdenkbeelden met het geloof en de behoeften
der Kerk verwarrende, noemen zij al degenen, die hunne leerstellingen niet als dogma
en hun streven niet als heilzaam beschouwen kunnen, in tegenstelling der
‘regtzinnige’, ‘liberale’ Katholieken. Die geloovigen bezitten in de Civiltà Cattolica
te Rome een orgaan, waarin zij, in den vorm van correspondentie-artikelen uit
Frankrijk (die ook in tijdschriften van duitsche kloosterlingen overgenomen zijn),
volzinnen als de volgende afdrukken: ‘De liberale Katholieken vreezen, dat het aan-
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staande Concilie de leerstellingen van den Syllabus en de dogmatische onfeilbaarheid
van den Paus zal bekrachtigen; doch zij hopen, dat het Concilie eenige stellingen
van den Syllabus kan wijzigen of in een voor hen gunstigen zin toelichten; evenzeer
verwachten zij, dat het Concilie de kwestie der onfeilbaarheid van den Paus òf
volstrekt niet behandelen, òf niet afhandelen zal... De regtzinnige Katholieken echter,
dat wil zeggen de groote meerderheid der geloovigen, voeden eene gansch andere
hoop. Zij wenschen, dat het Oecumenisch Concilie de leerstellingen van den Syllabus
zal bekrachtigen... De Katholieken zullen de onfeilbaarheid van den Paus met gejuich
begroeten. Men hoopt, dat de eenparige uiting van den H. Geest door den mond der
vaderen van het Oecumenisch Concilie het dogma der onfeilbaarheid van den Paus
bij acclamatie zal vaststellen. Voorts zijn in Frankrijk nog zeer vele Katholieken, die
wenschen, dat het Concilie aan de talrijke door de Kerk aan de onbevlekte Maagd
Maria gebragte huldigingen de kroon zal opzetten door het dogma der glorierijke
opneming van Maria in den Hemel.’
Tegen zulke beweringen meenen de adressanten te moeten protesteren. Zij
verklaren, dat zij in die inzigten, verwachtingen en wenschen der zoogenaamde
regtzinnige Katholieken niet deelen, en dat de oproeping voor het Concilie andere
denkbeelden bij hen heeft opgewekt, die zij in het breede uiteenzetten. Onder de
behoeften van den tegenwoordigen tijd, waaraan de Kerk, naar hun gevoelen, behoort
te voldoen, noemen zij: de bevrijding der Kerk van het staatsgezag; de regeling van
het deelnemen der geloovigen aan de organisatie der kerkelijke instellingen; de
terugvoering der afgescheiden broeders tot de Kerk; het overwinnen der
maatschappelijke ellende; het opzoeken van de juiste positie der geestelijkheid en
van den afzonderlijken Christen met opzigt tot de algemeene beschaving en de
wetenschap. Allen kwestien, die, meenen de adressanten, door het Concilie opgelost
kunnen en moeten worden. Zij achten het voorts dringend noodig, dat die vergadering
elken twijfel hieraan opheffe, dat de Kerk volkomen gebroken heeft met den wensch
om de middeneeuwsche staatsvormen te herstellen, en zij meenen, dat het geregeld
deelnemen der leeken aan het ‘christelijk-sociale leven der kerkelijke gemeenten’
het beste middel zou opleveren om de gevaren, welke de Kerk van de zijde van het
ongeloof bedreigen, te verwijderen en om te voldoen aan de eischen, die de
maatschappe-
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lijke kwalen van den tegenwoordigen tijd aan de christelijke liefdadigheid stellen.
Het verlangen van den Paus en van de bisschoppen (waarin alle duitsche Katholieken
deelen) naar eene verzoening der protestantsche gezindten met de Katholieke Kerk
heeft, meenen zij, alleen dan kans van slagen, ‘indien van onze zijde iets beslissends
gedaan wordt, ten einde vrees en wantrouwen bij onze broederen te verwijderen,
vooroordeelen te overwinnen en vertrouwen te verwekken.’ Ten slotte verlangen de
adressanten, dat het Concilie de instelling van den Index zal opheffen. Zij erkennen,
dat het de pligt is der kerkelijke overheden, voor de reinheid der leer te waken en
dwalingen aantewijzen en te verbeteren; maar zij meenen, dat het zamenstellen van
eene lijst van boeken, welke zonder uitdrukkelijk verlof der kerkelijke overheid niet
gelezen mogen worden, niet aan het gestelde doel beantwoordt, noch volkomen
overeenkomt met den geest en de waardigheid der Kerk, noch voor de ontwikkeling
der wetenschappen heilzaam is.

[5 juni 1869
De Rotterdamsche Lantaren over verkiezingen]
5 juni 1869
De Rotterdamsche Lantaren, Tweede twaalftal, Nummer 4, blz. 242 bevat de
onderstaande aanbeveling inzake de verkiezingen voor de Tweede Kamer. (I.I.S.G.
Amsterdam; fotokopie M.M.)

Aan de kiezers!
Wij verzoeken de kiezers van het hoofd-kiesdistrict Rotterdam zich niet te laten
afschrikken door het holle woord: ‘stemversnippering;’ evenmin door het bedanken,
aangezien de overgangen alligt den koninklijken weg nog doet vermijden; - doch te
bedenken, dat, ook om de schoolquestie, tot leden van de Tweede Kamer door ons
worden aanbevolen de heeren:
E. DOUWES DEKKER,

Multatuli of de schrijver van Max Havelaar,
en
L. PINCOFFS,
Lid van den Gemeenteraad,
die Rotterdam tot eer zullen verstrekken. Men bedenke slechts, dat Multatuli, na zoo
vele jaren dienst als adsistent-resident in Indië en als zoodanig op verzoek eervol
ontslagen, als zijne politieke geloofsbelijdenis verklaart, dat hij in de Tweede Kamer
wenschte aan te dringen
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op WAARHEID; - want, zegt hij verder: ‘ik zeg het niet weerzin, maar ik zeg het met
ernst: - er is vaak ONWAARHEID in de données, die van het Ministerie van Koloniën
der Kamer worden aangeboden, als terrein tot het ophalen van parlementaire
bouwstukken.
De heer L. Pincoffs is te goed bekend in Rotterdam, om er eenige nadere beteekenis
aan te geven dan zijn naam.
De dertien heeren, uit de 39 voorgestelde gekozen, zullen volgens de ingekomen
biljetten, waarvan 5 duizend verspreid zijn, als kandidaten voor leden van den
gemeenteraad worden aanbevolen. Het kan niet genoeg bedacht worden, dat het
kwasie versnipperen van stemmen u niet moet laten terug houden uwe keuze te doen,
zelfs niet het bedanken, want de ware volksman, eenmaal gekozen, treedt niet terug.
De Secretaris,
G.W. VAN DER VOO.

[7 juni 1869
Van den Rijn (LVI)]
7 juni 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
131. (M.M.)

Van den Rijn, 3 Junij.
Volgens Munchener bladen, heeft de beijersche minister van Buitenlandsche Zaken
dezer dagen aan de diplomatieke vertegenwoordigers van Beijeren bij de verschillende
europesche Hoven eene circulaire gezonden, waarin medegedeeld wordt, dat de
beijersche Regering in den uitslag der jongste verkiezingen geene aanleiding heeft
gevonden om hare tot dus ver gevolgde buitenlandsche staatkunde te veranderen.
Het ministerie zal, zoo zou in die circulaire gezegd worden, ook voortaan trachten,
de onafhankelijkheid der Kroon te handhaven, zonder daarbij de taak uit het oog te
verliezen om de bestaande scheiding tusschen Noord- en Zuid-Duitschland te doen
vervangen door een nationalen band, waardoor - zonder te kort te doen aan het
beginsel van gelijkheid van regten van de onderscheidene volksstammen en hunne
Vorsten - de magt en het aanzien van het gemeenschappelijk vaderland beveiligd
worden tegen aanvallen van vreemden. Wat de binnenlandsche politiek betreft, zou
de circulaire berigten, dat langzaam en voorzigtig op den weg der hervormingen zal
worden voortgegaan.
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- De badensche minister van Binnenlandsche Zaken heeft in het regeringsblad bekend
gemaakt, dat de Groothertog hem gelast had, ter algemeene kennis te brengen, dat
hij niet zal voldoen aan het in adressen der zoogenaamde katholieke volkspartij
vervatte verzoek om de Stenden-Vergadering te ontbinden en een buitengewonen
Landdag bijeenteroepen.

[10 juni 1869
Van den Rijn (LVII)]
10 juni 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
134. (M.M.)
Trenter Concilie: met enkele lange onderbrekingen kwam het Concilie van Trente
van eind 1545 tot eind 1563 bijeen; het werd mede door een aantal dogmatische
formuleringen en uitspraken typisch het concilie van de Contrareformatie.

Van den Rijn, 7 Junij.
Aan de Weser-Zeitung wordt uit Osnabruck geschreven: ‘Sedert eenigen tijd liep
hier het gerucht, dat onze bisschop, de heer J.H. Beckmann, alle Katholieken, die
zich in gevallen van echtscheiding tot eene andere regtsmagt wendden dan die der
geestelijkheid, met den kerkelijken ban bedreigde. Tot heden toe bleek echter de
gegrondheid dezer meening, welke op eene soort van protest doelen zou tegen de
wet van 1 Maart dezes jaars, waarbij zaken van echtscheiding naar den burgerlijken
regter worden verwezen, niet op authentieke wijze. Eene dezer dagen voor het Hof
alhier behandelde zaak heeft aan de onzekerheid daaromtrent een einde gemaakt,
dewijl een door den bisschop aan den advocaat der verwerende partij gerigte brief
een helder licht werpt op de inzigten des kerkvoogds.’ In den bedoelden brief wordt,
volgens het Osnabrucker-Sontagsblatt, het volgende gezegd: ‘Ter beantwoording
uwer letteren van 31 Maart ll. deel ik u mede, dat ik den daarop volgenden dag den
geloovigen een besluit van het Trenter Concilie in herinnering heb gebragt, waarbij
de kerkelijke ban wordt uitgesproken over ieder, die beweren mogt, dat
huwelijkszaken voor eene niet-kerkelijke magt kunnen worden behandeld. Ik heb
daarbij gezegd, dat dusdanige aangelegenheden voor de bisschoppelijke regtbank
behooren gebragt te worden, en dat alle beslissingen in zake van trouwbeloften,
huwelijken of echtscheiding, niet uitgesproken door eene kerkelijke regtbank, geene
de
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minste waarde hebben in de oogen der Kerk. Ieder, die in zulke aangelegenheden
zijn regt zoekt bij niet-kerkelijke autoriteiten, of van zulke autoriteiten eene beslissing
als geldig aanneemt, wordt van de gemeente uitgesloten. Een protest tegen de wet
van 1 Maart 1869 is door mij niet ingediend, en wel omdat mij van die wet geene
mededeeling gedaan is. Was dit geschied, dan zou ik niet in gebreke zijn gebleven,
daartegen te protesteren.’
- De Kölnische-Zeitung trekt partij voor het Keulsche carnaval, tegen zekere
brochure van de commissie voor de Binnenlandsche Zendingzaak (innere Mission)
der Evangelische Kerk. Dit vlugschrift, 't welk dezer dagen onder den titel ‘Openbare
Zedeloosheid’ verschenen is, was oorspronkelijk door de bedoelde commissie den
Rijksdag van het Noordduitsch-Verbond aangeboden, met de strekking om in de
wetten strenge bepalingen tegen de prostitutie optenemen. Dit stuk was toen
gedeponeerd bij de bescheiden, die te hunner tijd dienen zouden bij de herziening
van het Wetboek van Strafregt. De Keulsche courant zegt, dat deze beschikking
geacht kan worden gelijk te staan met een onbepaald uitstel van behandeling, en
tevens, dat zij van deze zaak geene melding zou hebben gemaakt, indien niet de
Keulsche vastenavond-feesten in bedoeld vlugschrift aan de kaak werden gesteld.
‘Wij stellen er prijs op (aldus laat zich dat orgaan uit), de eer van ons aloud en
beroemd carnaval te redden en te protesteren tegen de meening, alsof dit jaarlijksche
feest eene der medewerkende oorzaken ter verspreiding van zedeloosheid wezen
zou. Wie slechts eenigzins bekend is met den geest der bevolking van onze stad, zal
dit veroordeelend vonnis niet alleen niet beamen, maar het ook beschouwen als een
ziekelijk uitvloeisel eener al te sombere levensopvatting. Wij beweren, dat ons
carnaval duizenden krachten in nuttige beweging stelt; waarom het dan ook door het
bestuur der stad, door aanzienlijke corporatien en rijke particulieren met belangrijke
sommen ondersteund wordt. Het carnaval wekt een geest van vrolijkheid op, dien
wij als een kostbaar tegengif beschouwen tegen domperij. De humor, welke in de
dagen van het vastenavond-feest allen beheerscht, bevrijdt de gemoederen van de
drukkende nachtmerrie, die ons heden ten dage bezorgd wordt, door zoo vele
maatschappelijke, godsdienstige en politieke vraagstukken. Het carnaval biedt voorts
ook den allerarmste eenmaal 's jaars de gelegenheid aan om zich te verstrooijen, en
men moet erkennen, dat de feestvieren-
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den, ook in weerwil der grootste uitgelatenheid, steeds met mildheid den nood der
behoeftigen gedenken. Daarin zijn onze carnavals-gekken inderdaad ver verheven
boven zekere soort van zedepredikers, die hunne weldadigheid liefst in woorden,
welke niets kosten, lucht geven, maar moeijelijkheden schijnen te vinden in het
werkdadig ondersteunen hunner hulpbehoevende natuurgenooten.’

[11 juni 1869
Van den Rijn (LVIII)]
11 juni 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant. no. 135.
(M.M.)

Van den Rijn, 8 Junij.
Volgens berigten uit Mainz, beklaagt men zich in die stad over gebrek aan
levendigheid in handel en industrie. De onlangs uitgevaardigde bepalingen, volgens
welke eenige meerdere vrijheid is verleend tot het bouwen van huizen binnen den
zoogenaamden vesting-rayon, wordt door sommige bladen voorgesteld als een
maatregel, die thans minder nuttig is dan hij zou geweest zijn, indien men daartoe
vele jaren geleden was overgegaan, dewijl de gebeurtenissen van 1866 de welvaart
der stad onherstelbaar zouden gestremd hebben. Over het geheel schijnt men op den
duur weinig ingenomen te zijn met de pruissische troepen, die zich in gedrag en
omgang ongunstig van de oostenrijksche onderscheiden. Drie oostenrijksche
officieren, die dezer dagen de stad bezochten, zijn op publieke plaatsen met zeker
overdreven vertoon van hartelijkheid ontvangen, en wel op eene wijze, die sommige
pruissische officieren daarin eene beleediging deed zien; hetgeen tot eenige
onaangenaamheden heeft aanleiding gegeven.
- De Kölnische-Zeitung deelt een door haar van den gewezen minister des Keizers
van Mexico, den heer Sanchez Navarro, ontvangen brief mede, waarin die heer zich
beklaagt over de wijze, waarop de genoemde courant (in navolging der
Berliner-Gerichtszeitung) zich heeft uitgelaten over een geschil tusschen dien gewezen
mexicaanschen staatsdienaar en den gewezen pruissischen gezant te Mexico, den
heer Magnus. Deze laatste namelijk had van den heer Navarro eene som van 10.000
pejos (ongeveer 24.000 gld. nederl.) ontvangen, om ten behoeve van Keizer
Maximiliaan te gebruiken. Daar de heer Magnus deze som evenwel niet aan den
Keizer had ter hand gesteld,
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en evenmin geschikte gelegenheid vond om haar in het belang zijner zaak
aantewenden, moet (volgens de bewering van den heer Navarro) de teruggaaf daarvan
aan hem zelven, als eigenaar van het geld, plaats hebben. De heer Magnus echter
oordeelde, dat bedoeld bedrag den Keizer toebehoorde en, na diens dood, aan de
erfgenamen van den ongelukkigen Vorst moest worden ter hand gesteld; hetgeen
dan ook door hem gedaan werd. Daar nu de gewezen mexicaansche minister blijft
beweren, dat die som zijn bijzonder eigendom was, heeft hij den heer Magnus voor
de regtbank te Berlijn gedagvaard. In zijnen brief aan de Kölnische-Zeitung verzekert
hij, de bewijzen te kunnen leveren, dat de bedoelde gelden wel degelijk uit zijn
bijzonder vermogen (dat later verbeurdverklaard is) waren voorgeschoten.

[15 juni 1869
Van den Rijn (LIX)]
15 juni 1869
Bijdrage van Multatuti in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
138. (M.M.)
de grenzen der nationaliteit: bij zijn expansie beriep Pruisen zich op het
nationaliteitsbeginsel, waarbij het criterium lag in de taal die men sprak; maar na
de oorlog met Denemarken, 1864, had Pruisen ook gebieden in Sleeswijk geannexeerd
waar de bevolking Deens sprak.

Van den Rijn, 13 Juni.
In een der duitsche nieuwsbladen kwam dezer dagen een berigt uit 's Hage voor,
waarin vermeld werd, dat het getal der grasmaaijers, die jaarlijks uit Hannover naar
Holland plegen te komen, dit jaar veel geringer was dan in andere jaren het geval is,
en dat de meesten dier lieden zich ditmaal minder voorstelden, hunne arbeidskrachten
op voordeelige wijze te gebruiken, dan wel de vruchten van hunnen arbeid in vrijheid
te genieten en zich naar de Nieuwe Wereld te begeven. - De Kölnische-Zeitung noemt
dat berigt een ‘Welfen-berigt’, dat te curieus is om niet overgenomen te worden. Zij
voegt daarbij: ‘Juist is het echter, dat aan de uitbreiding der uitgaven voor militaire
zaken in het Noordduitsch-Verbond paal en perk gesteld moet worden, indien het
verblijf aldaar uittehouden zal zijn.’ De Keulsche courant doet daarbij nogmaals
uitkomen, dat voor het wantrouwen jegens de nieuwe orde van zaken in Duitschland
- hetwelk, volgens haar, in Nederland bestaat - geen grond aanwezig is, maar dat,
zoo lang Pruissen met opzigt tot Denemarken de grenzen der nationa-
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liteit niet respecteert, voor dat wantrouwen een argument kan worden aangevoerd,
hetwelk moeijelijk te wederleggen is.
- Dezer dagen is melding gemaakt van een opstel van het officieuse orgaan der
pruissische Regering, de Provincial-Correspondenz, waarin gewezen werd op de
noodzakelijkheid, waarin het pruissische gouvernement, ten gevolge der houding
van den noordduitschen Rijksdag met opzigt tot de belasting-wetten, zich bevond
om onderscheidene uitgaven voor nuttige werken intekrimpen of te staken. - Een
Mainzer blad noemt dat opstel eene bedreiging. ‘Het pruissische volk (aldus beweert
bedoeld orgaan) zal nu weldra in halfvoltooide bruggen, niet onder dak gebragte
gebouwen en onbegaanbare wegen zoo vele uitroepingsteekenen zien op de
redevoering, waarmede graaf Bismarck den Rijksdag opende. Wij betreuren het zeer,
dat de naar gewoonte zoo goed geïnformeerde Provincial-Correspondenz verzuimd
heeft, de werken met name te noemen, die ten gevolge der onwilligheid van die booze
Afgevaardigden onvoltooid zullen blijven. Indien zij dit gedaan had, zouden de
kiezers ter hunner voorlichting kunnen beoordeelen, in hoe ver zij al dan niet
instemmen met de afkeuring der voorgestelde maatregelen door de meerderheid der
Afgevaardigden. Wij mogen immers niet onderstellen, dat graaf Bismarck zijnen
ambtgenoot voor Binnenlandsche Zaken de taak van een pruilend kind zou opdragen,
dat in booze luim een stuk speelgoed van zich werpt, omdat men het deze of gene
lekkernij heeft geweigerd? Men dreigt met verwaarloozing van het nuttige, ja zelfs
van het noodzakelijke. Wie is de onverlaat, die aan de Regering de middelen
onthouden zou om noodige uitgaven te doen, indien het den kanselier (en nu der
Provincial-Correspondenz) behaagd had, die noodzakelijkheid in het ware licht te
stellen? Graaf Bismarck is een welsprekend man. Hij bezit vooral die soort van
wel-zeggen, welke door korte, bondige grepen in het hart der behandelde zaak de
gemoederen zijner hoorders als met storm verovert, en allen twijfel aan de
gegrondheid zijner meening tot eene onmogelijkheid maakt. Aan welke oorzaak is
het toeteschrijven, dat hij ditmaal een zoo krachtig wapen als het motief der
noodzakelijkheid heeft ongebruikt gelaten? Wij raden hem welwillendheidshalve
aan, zich bij de eerstvolgende zitting van den Landdag minder edelmoedig
bloottestellen aan den onwil der Volksvertegenwoordiging, die - dit is eene
uitgemaakte zaak - als één man bukken zal voor alles wat graaf Bismarck zal bewezen
hebben noodzakelijk te zijn.’
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[juni 1869
Multatuli schrijft Causerieën VI]
Midden juni 1869
Multatuli schrijft voor De Locomotief te Semarang Causerieën VI. De tekst wordt
in drie gedeelten gepubliceerd op 10 augustus, 12 augustus en 17 augustus 1869.
Zie V.W. IV, blz. 157-167 en 729.

[17 juni 1869
Van den Rijn (LX)]
17 juni 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
140. (M.M.)

Van den Rijn, 14 Junij.
De Kölnische-Zeitung meent, dat de strijd over de wijze, waarop het pruissische
tekort gedekt zal worden, zich ontwikkelt op eene wijze, die den in het najaar van
1866 herstelden binnenlandschen vrede op nieuw zou kunnen bedreigen. Zij acht het
daarom noodig, op dit donkere punt aan den hemel der pruissische binnenlandsche
politiek te wijzen, en levert daartoe een uitvoerig opstel, waarin zij het door de
nationaal-liberale partij ingenomen standpunt toelicht en die partij verdedigt tegen
de beschuldiging, dat zij, door het tekort ongedekt te laten, zou trachten de Regering
tot het verminderen der uitgaven voor militaire aangelegenheden te dwingen. Het
slot van dat artikel luidt als volgt: ‘De gematigd-liberale partij in den pruissischen
Landdag zal bereid zijn om, ingeval zich werkelijk een tekort voordoet, hetwelk niet
door middel van bezuinigingen te dekken is, door tijdelijke verhooging van belasting
daarin te voorzien, - indien eene uitgebreide hervorming der zeer gebrekkige directe
belastingen niet snel genoeg tot stand gebragt kan worden, alsdan door matige
opcenten op de onveranderde personele belasting. Om de gematigd-liberale partij
daartoe te doen overgaan, is het onvermijdelijk noodig, dat de Regering haar blijkbaar
en een goed eind te gemoet kome, - dat zij alles aanwende om het land de
noodzakelijkheid en de juistheid der handelwijze van de gematigd-liberale
meerderheid te doen zien. Handelt de Regering anders, laat zij de Afgevaardigden
integendeel door hare organen berispen, dan maakt zij de voor hen toch reeds
moeijelijke verzoening onmogelijk. Want, - de goedkeuring, de onderwerping, zal
dan nog veel zekerder den binnenlandschen vrede verbreken dan de verwerping zou
doen... Inderdaad, indien de Regering in den Landdag niet eene geheel andere houding
aanneemt, door tegemoetkoming den gematigd-liberalen het wen-
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schelijke toestaan van geldmiddelen niet mogelijk maakt, dan doen dezen het best,
dat wil zeggen het minst slecht, indien zij in de eerste plaats aan hunne herkiezing
denken. Een paar jaren voortduren van het deficit is voor de naaste lotgevallen van
Pruissen en van het Verbond klaarblijkelijk veel minder gevaarlijk dan terugkeer
van den toestand van 1862/66.’
- Uit Berlijn wordt aan de Kölnische-Zeitung geschreven, dat men in de
diplomatieke kringen aldaar het verleenen van het grootkruis der orde van de
Eikenkroon aan den pruissischen gezant bij het nederlandsche Hof, den graaf
Perponcher - die zich op dit oogenblik te Berlijn bevindt - voor een voorteeken houdt,
dat die diplomaat niet naar 's Gravenhage zal terukeeren.
- Men schrijft uit Rijn-Pruissen aan de Allgemeine-Zeitung: ‘Het jaarlijksche
rapport, 't welk over 1868 door de Kamer van Koophandel te Lennep is uitgebragt,
wordt algemeen met belangstelling gelezen. Dat collegie toont, bij het bespreken
van den slechten toestand, waarin handel en nijverheid verkeeren, in rondborstige
en mannelijke taal ten duidelijkste aan, dat er voor Europa niet op betere tijden te
hopen is, voordat de Staten hunne staande legers verminderen, en zoo lang de
onophoudelijke veranderingen in de militaire organisatie alom het vertrouwen der
industriële en handelswereld in de kiem verstikken. De Kamer van Koophandel te
Lennep, heeft in die woorden slechts uitgesproken hetgeen overal het gevoelen is
van het beste deel der bevolking.’

[19 juni 1869
Van den Rijn (LXI)]
19 juni 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
142. (M.M.)

Van den Rijn, 17 Junij.
Aan de wurtembergsche Staats-Courant wordt uit Berlijn omtrent de verhouding der
zuidduitsche fractie in het Tol-Parlement tot de noordduitsche conservative fractie
- ter verbetering van hetgeen andere nieuwsbladen daaromtrent hebben medegedeeld
- het volgende geschreven: ‘Tijdens de zittingen van het Tol-Parlement in het jaar
1868 bestond de overeenstemming tusschen de conservative en de zuidduitsche
fractie in die vergadering hierin, dat beiden zich zeer bepaald verzetten tegen den
drang om de zuidwestelijk duitsche
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Staten in het Noordduitsch-Verbond intelijven. Die overeenstemming leidde er toe,
dat toenmaals de twee fractien bij afzonderlijk voorkomende vraagstukken trachtten,
zich met elkander te verstaan, en overeenkwamen, elkander in het bijzonder bij
verkiezingen voor het Parlement bijstand te verleenen. Het gevolg daarvan was
natuurlijk, dat de zuidduitsche fractie, toen zij in Junij 1869 te Berlijn kwam om aan
de zittingen van het Tol-Parlement deeltenemen, trachtte, zich weder in betrekking
te stellen met de leiders der conservative partij, en hun de vraag voorlegde, of die
partij de vroegere verhouding verlangde voorttezetten en bij de ook nu weder
voorkomende verkiezingen de zuidduitsche fractie wilde ondersteunen. De
vertegenwoordigers der twee fractien waren het onmiddelijk hierover eens, dat eene
geheele vereeniging der twee fractien, met het oog op de van beide zijden gevolgde
beginselen, voor het oogenblik niet mogelijk was. Daarentegen verklaarden de
vertegenwoordigers der conservative partij, na gehouden ruggespraak met de leden
dier partij, zich bereid, bij de verkiezingen zoo veel mogelijk achtteslaan op de
wenschen der zuidduitsche fractie en tevens om, ingeval de zuidduitsche fractie in
sommige aangelegenheden een zamenwerken der twee fractien voor geraden hield,
een daartoe door haar te kennen gegeven verlangen in de conservative fractie in
overweging te nemen.’
- Men verzekert, dat de beijersche president-minister, prins Hohenlohe, aan
verscheidene zuidduitsche Kabinetten het verzoek heeft gerigt, met het oog op het
aanstaande Oecumenisch Concilie het advies der theologische faculteiten der
lands-universiteiten over eene reeks van vragen te willen inwinnen. Onder de vragen,
die de beijersche minister gesteld zou hebben, worden genoemd: 1o Welke
veranderingen zullen in de thans bestaande praktische en theoretische beginselen,
betreffende de betrekkingen tusschen Kerk en Staat, gemaakt moeten worden, indien
de leerstellingen van den Syllabus en de onfeilbaarheid van den Paus door het
aanstaande Concilie tot dogma verheven worden? 2o Zullen de leeraars in het
kerkelijke regt zich verpligt achten, de stelling van de door God verordende
heerschappij van den Paus over de Vorsten, als behoorende tot de geloofsleer, voor
het geweten aller Christenen bindend te verklaren? 3o Zullen de leeraars in het
kerkelijke regt zich verpligt achten, de aan de geestelijkheid toegekende voorregten
met opzigt tot hunne niet-
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verantwoordelijkheid jegens den wereldlijken regter, als juris divini en daardoor tot
de geloofsleer behoorende, voor het geweten aller Christenen verbindend te verklaren?
4o Bestaan er al dan niet kenteekenen, volgens welke beoordeeld kan worden, of de
aanspraken van den Paus ex cathedra dogmatische kracht hebben en derhalve voor
het geweten aller Christenen verbindende zijn, en welke zijn die kenteekenen? 5o
Welken invloed zullen uitspraken van het Concilie over de bovengenoemde punten
op het volksonderwijs uitoefenen?
- Volgens de Augsburger Abend-Zeitung, heeft de ruwheid van toon, welke in den
laatsten tijd in de clericale organen van Beijeren wordt opgemerkt, den aartsbisschop
van Munchen genoopt, voor zulken toon te waarschuwen, die, naar zijn gevoelen,
aan de Kerk zelve eerder schade dan voordeel toebrengt. In het kerkelijke ambtsblad
zou daaromtrent eene teregtwijzing voorkomen, waarin gezegd wordt: ‘Het is
wenschelijk, dat de clericale bladen in den toon hunner voorstelling en in de wijze
van strijd voeren zich ver verheffen boven het peil der gewone dagbladpers; aan de
vertegenwoordigers van het goddelijk en wereldlijk regt en der ware vrijheid betaamt
eene met de zaak overeenkomstige noblesse... Men houde zich aan beginselen en
feiten, maar onthoude zich van kleingeestige twisten en verdachtmakingen; men
berispe ten aanzien van het afkeurenswaardige niet ook datgene, dat geene berisping
verdient. Men hoede zich voor onzekere beweringen en streve er niet naar om ook
in het onschuldigste slechte bedoelingen te zoeken. Bladen van eene goede rigting,
maar die zich door hartstogt laten drijven, compromitteren hunne eigene
medestanders.’
- De bisschop van Augsburg heeft het noodig geacht, optekomen tegen het meer
en meer insluipende gebruik, dat geestelijken uit de genoemde stad en omstreken
reeds des voormiddags wijnhuizen en herbergen bezoeken, en in het bijzonder
hiertegen, dat geestelijken niet schromen, in een met name genoemd wijnhuis, met
liberale drinkebroêrs uit den leeken-stand gesprekken te houden. De bisschop dreigt
er mede, dat hij, indien aan zijne waarschuwing geen gehoor wordt gegeven, strengere
maatregelen zal nemen.

[22 juni 1869
Van den Rijn (LXII)]
22 juni 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
144. (M.M.)
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niet de Guizot van het keizerrijk: de historicus François Pierre Guillaume Guizot
(1787-1874), eerste minister sinds 1843, bleef zich verzetten tegen de opdringende
liberalen, maar sleepte bij de februari-revolutie van 1848 ook koning Louis-Philippe
in zijn val mee.

Van den Rijn, 20 Junij.
De Kölnische-Zeitung behelst een zeer uitvoerig schrijven van een harer Parijsche
correspondenten, waarin iemand, die, volgens den correspondent, zeer goed op de
hoogte is van hetgeen aan het Hof der Tuilerien voorvalt, het zijne zegt omtrent de
dezer dagen zoo herhaaldelijk verspreide geruchten, volgens welke veranderingen
in het personeel van het ministerie ophanden zouden zijn. De berigtgever betoogt,
door tal van bijzonderheden, dat al die geruchten hun ontstaan te danken hebben aan
de heeren de Persigny, Fleury, Drouyn de Lhuys en Prins Napoleon, die voor zich
zelven ministeriële portefeuilles of wel de leiding der politiek zouden verlangen te
verwerven, en wier denkbeelden en wenschen door den Keizer zeer geduldig
aangehoord, maar daarom niet verhoord zouden zijn geworden. - De redactie der
Kölnische-Zeitung gevoelt zich gedrongen, aan het slot van het opstel de opmerking
te maken, dat de zegsman van haren correspondent de zaken uit het oogpunt van den
heer Rouher beschouwd schijnt te hebben, en dat het op dit oogenblik in Frankrijk
minder aankomt op persoonlijke kuiperijen, dan wel op den door den uitslag der
verkiezingen in het leven geroepen staat der zaken, die klaarblijkelijk eene wijziging
der tot dus ver gevolgde staatkundige gedragslijn zou vorderen, indien Rouher niet
de Guizot van het Keizerrijk worden zal.
- Aan de Kölnische-Volkszeitung wordt geschreven: ‘Er is geen twijfel aan, dat
onder de voorloopige beraadslagingen voor het algemeene Concilie de vraag over
de verhouding tusschen Kerk en Staat eene eerste plaats bekleeden zal. Reeds
geruimen tijd geleden zijn de duitsche bisschoppen door de Roomsche Curie
uitgenoodigd, hunne denkbeelden te openbaren omtrent de volgende vraagstukken:
In welke betrekking staat de Kerk tot het staatsgezag? Welke hinderpalen ontstaan
uit de staatswetten, of uit andere publieke verhoudingen, voor de vrije uitoefening
der kerkelijke autoriteit, het toepassen der geestelijke wetten en voor het uitbreiden
der Katholieke Kerk? In welke betrekking staat de Kerk tot het staatsgezag, ten
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aanzien van de opvoeding der jeugd, zoowel in openbare scholen, als in geestelijke
inrigtingen voor opvoeding? Hoe is die verhouding ten aanzien van de het verleenen
van beneficien, met betrekking tot het verkrijgen en bezitten van kerkelijke goederen
en van kloosters? Welke min gunstige toestanden vloeijen voort uit de onderlinge
verhouding tusschen verschillende geloofsbelijdenissen, welke in verschillende Staten
òf geduld worden, òf gelijke regten genieten? - Het zal moeijelijk te gissen zijn, op
welke wijze de bisschoppen aan deze aanschrijving gevolg hebben gegeven, dewijl
zij strengen last hebben bekomen, met het oog op de tijdsomstandigheden, hunne
consideratien geheim te houden.

[23 juni 1869
Van den Rijn (LXIII)]
23 juni 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
145. (M.M.)
Blijkens de eendere datering van 20 Junij behoort het onderstaande tot dezelfde
inzending als de bijdrage in het nr. van 22 juni.
Fellner: toen de ‘reichsunmittelbare’ stad Frankfurt pruisisch werd, pleegde
burgemeester Fellner zelfmoord.

Van den Rijn, 20 Junij.
De toespraak, waarmede de burgemeester van Bremen Koning Wilhelm tijdens zijn
jongste bezoek in die stad begroet heeft, is door de Mainzer Beobachter aan eene
kritiek onderworpen. Zij noemt het vreemd, dat de burgemeester den Koning ‘het
hoofd der duitsche natie’ heeft genoemd, en vervolgt aldus: ‘Wij erkennen, dat de
gebeurtenissen elkander sedert eenige jaren met eene snelheid opvolgen, die in de
wereldgeschiedenis zonder voorbeeld is, maar hoe snel ook het huis van Hohenzollern
op de puinhoopen van andere huizen zich verhief, zóó hoog is de vertegenwoordiger
dier familie nog niet gestegen, dat de door den heer Duckwitz aan Z.M. gegeven titel
van toepassing zou kunnen geacht worden. In dezelfde aanspraak maakt de
burgemeester melding van de stad zijner inwoning, als van een vrijstaat, en wij vinden
die uitdrukking niet in overeenstemming met de nieuwe waardigheid, die hij den
Koning toekent. Ook wij Hessen zijn Duitschers; niemand zal deze hoedanigheid
ontzeggen aan de Saksers, Beijeren, Zwaben en de bewoners der duitsche provincien
van de oostenrijksche Monarchie. Is het met het oog op al
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die millioenen Duitschers niet zeer gewaagd, den Koning van Pruissen het hoofd der
duitsche natie te noemen? Heeft eene stad, welker eerste magistraatspersoon aldus
met woorden speelt, het regt, zich te beklagen, indien men later mogt goedvinden,
die woorden letterlijk optevatten en toetepassen? Er is eene diepe kloof tusschen
dien burgemeester en den ongelukkigen Frankforter raadsheer Fellner, die geen
getuige wilde zijn van de vernedering zijner vaderstad! Dat Bremen weldra geen
weêrstand zal kunnen bieden aan den stroom, die eerlang alle bewoners van het
noordduitsche gebied zal medeslepen, is natuurlijk; doch het is te betreuren, dat men
den overmoed van den al te voorspoedigen tegenstander voedsel geeft en daardoor
als het ware uitlokt wat men dan toch inderdaad zoo lang mogelijk wenscht
verschoven te zien. Wij, voor ons, zien een ernstig protest van de Bremensche burgerij
tegen de al te beleefde of liever hoofsche taal van haren woordvoerder tegemoet, en
welligt zou het daarin de plaats zijn om de insinuatie te beantwoorden van de
liberaal-nationale bladen, die er zoo uitdrukkelijk op wijzen, dat ‘de stad Bremen
veel van Welfsche politiek te lijden had’. Wij betuigen, niet juist te begrijpen, wat
deze uitdrukking eigenlijk beduidt, daar we nooit vernamen, dat de leden der Welfsche
vorstenfamilien eene staatkundige school hebben gesticht. Doch al was dit het geval,
zal dan de pruissische Monarch of zijne opvolgers eene Gibellijnsche politiek
toepassen op de later te annexeren steden en provincien? Wat beteekenen die versleten
termen, welke, met omkeering van de gewijde parabel, denken doen aan oude lappen
op een nieuw kleed? Dat Bremen - en dit zal ook wel met Hamburg en Lubeck het
geval zijn - zich soms te beklagen heeft gehad over zijne hannoversche buren, bewijst
niets tegen zijn regt om onafhankelijk te blijven. De geschiedenis levert tallooze
voorbeelden op, ten bewijze, dat ook de naburen van Pruissen reden van
ontevredenheid hadden over de wijze, waarop de beheerschers van dien Staat hunne
aanspraken wisten te doen gelden. En men behoeft daartoe niet - als met het aanhalen
der Welfen - eeuwen terugtegaan.’

[24 juni 1869
Van den Rijn (LXIV)]
24 juni 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
146. (M.M.)
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Van den Rijn, 22 Junij.
De Karlsruher-Zeitung, het orgaan der badensche Regering, beweert, dat in den
laatsten tijd herhaaldelijk berigten, welke uit Karlsruhe gedagteekend waren, de
wereld zijn ingezonden, die niet openbaar gemaakt konden worden zonder
dienst-geheimen te verraden. Dit zou o.a. het geval geweest zijn met het berigt omtrent
zekere vragen, die de beijersche Regering, met het oog op het aanstaande Concilie
te Rome, aan de zuidduitsche gouvernementen gesteld zou hebben. Men had
daaromtrent een onderzoek ingesteld, en het was gebleken, dat het bedoelde
telegrafische berigt, hoewel uit Karlsruhe gedateerd, evenwel aan het telegraaf-kantoor
aldaar niet aangeboden was geworden.
- Uit de thuringsche provincien wordt aan de Neue-Rheinbote geschreven, dat de
begeerte om voor goed te worden ingelijfd in den pruissischen Staat hoe langer hoe
meer algemeen begint te worden, dewijl thans de halfheid van den toestand als 't
ware een dubbelen last legt op de schouders der belastingschuldigen. ‘Wij begrijpen
volkomen (aldus drukt zich de bedoelde correspondent uit), dat sommigen de vroegere
verhouding tusschen Vorst en onderdaan - die in vele duitsche Staten iets
aartsvaderlijks had - wenschen behouden te zien. Evenzeer kunnen wij de oorzaak
bevroeden en billijken, die velen beweegt tot aansluiting aan een groot duitsch, of
noordduitsch Rijk. Maar wij vonden nergens aanhangers van de leer, dat men van
twee heterogene toestanden den slechtsten kiezen, en die bestanddeelen tot éénen
blijvenden toestand vereenigen moet. Wij betalen gothasche, coburgsche en
weimarsche belastingen, en tevens worden wij, wat geld en manschappen aangaat,
begrepen in de contingenten voor het Noordduitsch-Verbond, welks inderdaad nuttige
strekking ons onthouden wordt. Er schijnen tegenwoordig velerlei soorten van
vaderlandsliefde te bestaan en, hulde doende aan de opregtheid derzulken, die de
voorvaderlijke toestanden terug wenschen, durven wij den particularisten afvragen,
of de veranderde inrigting der algemeene Regering van ons groot Vaderland geen
invloed behoort uitteoefenen op hunne zienswijze omtrent het besturen van onze
kleine Staten? Wij hebben nog altijd ministerien en een tal van hoofdambtenaren,
wier werkzaamheden wij niet beoordeelen, voor zoo ver de uitgebreidheid aangaat;
maar wel durven wij staande houden, dat die uitgebreidheid alleen kan voortvloeijen
uit het opvolgen van verou-
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derde reglementen en gebruiken, en geenszins in verhouding staat met het welbegrepen
belang van het volk. De volkomen oplossing in eenen grooten Staat is in zekeren zin
geene kwestie van politiek, maar van staathuishoudkunde. Het zal de vraag zijn, of
wij ten allen tijde zullen kunnen voldoen aan de eischen van het
Noordduitsch-Verbond; doch dit is juist eene reden te meer, om ons niet uitteputten
door het voldoen aan dubbele vorderingen. Er is in de nieuwe organisatie geene plaats
voor de kleine Souvereinen. Hun invloed ten goede zinkt in het niet, vergeleken bij
het gewigt, 't welk graaf Bismarck, hetzij als kanselier, hetzij als minister van Pruissen,
in de schaal legt, en toch blijven zij omgeven van de oude praal en vertooning, die
voor een zeer groot gedeelte door het volk wordt betaald. Wij zoeken evenwel in
deze uitgaven niet de hoofdoorzaak van onzen zoo gedrukten toestand. De hoofdzaak
ligt in den verlammenden invloed, dien de onnoodige tusschen-autoriteiten uitoefenen.
Het wordt inderdaad tijd, dat onze Hertogen bewijzen geven van de vaderlandsliefde,
waarvan zij bij elke officiële gelegenheid getuigenis afleggen, en wel door zoo
spoedig mogelijk het voorbeeld der Vorsten van Sigmaringen en van Hechingen te
volgen, die liever hunnen onderdanen nuttig wilden zijn door het opgeven hunner
souvereine regten, dan door zich vastteklemmen aan de ijdele praalvertooning eener
hoogheid, welke niet in evenredigheid staat met hunne magt. Het is voor de eer onzer
Vorsten te hopen, dat zij zelven het initiatief nemen van eene verandering, die hun
anders weldra, minder eervol, zal worden afgedwongen.’

[25 juni 1869
Van den Rijn (LXV)]
25 juni 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 147.
(M.M.)

Van den Rijn, 23 Junij.
De Eucharius, een zondagsblad voor het bisdom Trier, behelsde in een zijner jongste
nummers een correspondentie-artikel uit Coblenz, waarin gehandeld werd over het
bekende, door katholieke leeken aldaar aan den bisschop van Trier gerigte adres, en
o.a. gezegd werd: ‘Men moge over de meerdere of mindere waarde der in dat adres
ontwikkelde denkbeelden denken wat men wil, dit zal men toch wel moeten erkennen,
dat het geschrift uit eene opregte belangstelling
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voor het welzijn der Katholieke Kerk is voortgesproten, en dat de adressanten zich
binnen de grenzen gehouden hebben, die voor leeken en eenvoudige geloovigen
tegenover het onfeilbare leer-gezag der Kerk getrokken zijn. De bevoegdheid om
hun gevoelen op zoodanige wijze medetedeelen vinden de opstellers van het adres,
hetwelk overigens in zeer eerbiedigen, gematigden toon is geschreven, erkend in den
jongsten vasten-brief van den bisschop, waarin gezegd wordt, dat in de Concilien
ook acht wordt geslagen op de meening en de ervaring van leeken, ofschoon deze
geene beslissende stem hebben.’ - In het volgende nummer der Eucharius leest men
daarentegen het volgende, uit Trier gedagteekende opstel: ‘Sedert het bekend worden
van het Coblenzer adres betreffende het aanstaande Algemeene Concilie, hetwelk
men thans ook in den vorm eener brochure, onder den (met het oog op het zeer
geringe aantal van 50 onderteekenaars tamelijk gewaagd klinkenden) titel van
“Leekenadres aan Z. Hoogw. den bisschop van Trier”, in den handel gebragt heeft,
zien velen met spanning tegemoet, welk antwoord daarop gegeven zal worden, en
welk, in het algemeen, het oordeel van den bisschop daarover zal wezen. Of de
bisschop zich genoopt zal gevoelen, een antwoord te geven, is ons niet bekend; het
komt ons echter voor, dat de onderteekenaars van het adres geen antwoord kunnen
verwachten, dewijl men het adres reeds door middel eener courant ter algemeene
kennis had gebragt voordat het aan den bisschop werd afgezonden. Ook kan het, daar
de bisschop zich tot dus ver op geenerlei wijze daarover heeft uitgelaten, eene
vergeefsche moeite zijn, zich ook slechts bij benadering een denkbeeld te vormen
van zijn oordeel over de bedoelde aangelegenheid. Mogt iemand in de verzoeking
komen, in dien zin gevolgen te trekken uit de opmerkingen, waarmede de
correspondent uit Coblenz van de Eucharius de aankondiging van het afzenden van
het adres vergezeld heeft doen gaan, dan kunnen wij uit de meest geloofwaardige
bron verzekeren, dat de bisschop geene kennis van dat correspondentie-berigt heeft
gedragen, en dat derhalve de verantwoordelijkheid voor den inhoud daarvan geheel
op den berigtgever moet blijven rusten.’

[25 juni 1869
Aanvulling in De Rotterdamsche Lantaren]
25 juni 1869
De Rotterdamsche Lantaren, Tweede twaalftal, Nummer 5, blz. 265-266 bevat
n.a.v. een binnengekomen kritiek een korte aanvulling op het verslag
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betreffende Multatuli's voordracht in het nr. van 21 mei. (I.I.S.G. Amsterdam;
fotokopie M.M.)
Dat deze inzender van mij een ruimer verslag verlangde voor degenen, die niet aan
de bijeenkomst konden deelnemen, is zeer natuurlijk. Maar, vooreerst was het eene
onmogelijkheid, om zulk een Drama te analyseren in een kort bestek, hetwelk onze
Lantaren er voor over had; ten andere was ik in een hurry en weet ik zelf nog niet
hoe ik dat weinige gezegd heb; eindelijk verklaart dit de fouten, waarvan hij spreekt.
Het was toch duidelijk, dat het motto enkelvoudig moest zijn, getuige grand en het
werkwoord vit. ‘Grand homme l'effroi du temps qui le vit naître, religion de l'avenir.’
Schoone uitdrukking, die mij van eenig schrijver in 't hoofd hing. Nog voeg ik er
bij, dat Multatuli, welligt, dat Drama voor den Druk en voor 't Tooneel zal uitgeven.
Ik dank den inzender inmiddels als een echt en weldenkend medewerker. Mijne
overtuiging, omtrent volmaaktheid is volkomen gevat. Het volmaakte bestaat niet
en kan niet bestaan, OMDAT HET GESTADIG WORDEN MOET.

[juni 1869
Multatuli schrijft Causerieën VII]
Eind juni 1869
Multatuli schrijft voor de Locomotief te Semarang Causerieën VII.
De tekst komt niet in het blad voor, hetzij doordat de kopij de redactie nooit heeft
bereikt, hetzij omdat de redactie bezwaar had tegen plaatsing. Zie V.W. IV, blz.
168-179 en 729.

[1 juli 1869
Van den Rijn (LXVI)]
1 juli 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
152. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)
furca caudina: slavenjuk; toespeling op de smadelijke nederlaag van de romeinse
legioenen in de passen nabij Caudium, 321 v.C.

Van den Rijn, 28 Junij.
Twee der zuidduitsche leden van het Tol-Parlement, de baron von Stauffenberg en
dr. Völk, hebben onlangs te Berlijn in eene vergadering van burgers uit de onder no
35 en 37 bekende wijken dier stad toespraken gehouden. De eerstgenoemde
behandelde het standpunt der Zuid-Duitschers tegenover het ‘nationale’ vraagstuk.
Hij begon met de opmerking, dat reeds het feit, dat men thans te Berlijn over
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dit onderwerp spreken kon - iets, 't welk tien jaren geleden niet zou hebben kunnen
geschieden - van eene belangrijke staatkundige beteekenis was. Ook in Beijeren had
gedurende dat tijdsverloop eene groote verandering plaats gegrepen, en de
verkiezingen waren niet zoo ultramontaansch uitgevallen, als men vroeger scheen
te moeten vreezen. De nationale zaak was in dat land met reuzenschreden
vooruitgegaan. De reactie, na 1848, had zich in Beijeren niet in gelijke mate met
andere duitsche Staten doen gelden, en al was het, dat zij in den laatsten tijd nu en
dan het hoofd opstak, zij was toch, volgens den spreker, van een ‘zeer gemoedelijk
karakter’. De redenaar maakte vervolgens melding van de vruchten, die het streven
der vooruitgangspartij in zijn vaderland zou hebben opgeleverd. Daaronder rekende
hij zekeren omkeer in de ‘maatschappelijke wetgeving’, de bedrijfsvrijheid en de
vrijheid om huwelijken te sluiten. Volgens hem, was de aansluiting aan eenen
Bonds-Staat sedert lang het streven der liberale partij. Zoodra het Zuiden daartoe
overging, zou er van een Noordduitsch-Verbond geene spraak meer zijn. ‘Wij, voor
ons (aldus drukte hij zich uit) wij hebben nooit de tegenwoordige Bonds-Constitutie
als een ideaal beschouwd; nooit daarin datgene meenen te vinden, waarnaar het
duitsche volk sedert jaren gestreefd heeft; doch wel erkennen wij, dat de voorloopige
organisatie, die uit de gebeurtenissen van 1866 is voortgesproten, het eenige middel
aanbood om Duitschland uit zijne ellende (misère) te verlossen.’ - Nadat deze woorden
met levendige betuigingen van bijval begroet waren, ging de spreker aldus voort:
‘Wij achten ons verpligt, openlijk te verklaren, dat wij met onze broeders in het
Noorden gemeenschappelijk willen voortarbeiden aan het nu opgetrokken gebouw.
Nooit evenwel hebben wij getracht, te ontkennen of te bemantelen, dat nog vele
zaken verbetering behoeven, en dat vele instellingen, wat de vrijheid aangaat, nog
veel te wenschen overlaten. Doch het is niet door tieren en schelden op het verkeerde,
dat men den toestand verbeteren zal. Zoo menigmaal reeds is het gebleken, dat zulk
schelden geleid heeft, niet tot haat jegens het Noordduitsch-Verbond zoozeer, als
wel tot afkeer van het noordduitsche volk in het algemeen.’ De heer von Stauffenberg
eindigde met de belofte, al zijne krachten te zullen blijven toewijden aan het
verwezenlijken der nationale eenheid, en hij riep daartoe de medewerking zijner
hoorders in, vooral in verband met de soort der wapenen, waarmede hij en zijne
geestverwan-
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ten ten zijnent bestreden werden, en die, naar zijne verzekering, grootendeels
bestonden in verdachtmaking en het werpen met slijk. De heer Völk nam daarna het
woord; en verklaarde, dat, hoezeer niemand in Beijeren geneigdheid gevoelde om
Pruis te worden, men evenwel geenszins gezind was om het tot stand komen der
duitsche eenheid tegentewerken. De toekomst van het duitsche vaderland lag, volgens
den spreker, in het algemeen besef der noodzakelijkheid van verbroedering. Hij
erkende, dat ook in Zuid-Duitschland niet alles was, gelijk het behoorde; doch de
gedachte aan woord- of trouwbreuk mogt in zijne geestverwanten nooit ondersteld
worden. Men moest trachten, de Main te ‘overbruggen’ door het vereenzelvigen van
de denkbeelden, dewijl het anders te vreezen stond, dat die rivier eenmaal met lijken
zou worden gedempt. Ineensmelting van geheel Duitschland bood het eenige middel
aan om zich op den duur staande te houden tegenover den vreemdeling. Het grootste
gebouw kan gereed worden gemaakt door den eenstemmigen wil van millioenen
menschen, die aanhoudend ieder eene zandkorrel aandragen. ‘Duitschland is een
groot Rijk (zeide de redenaar); het was dit sedert lang door zijne beschaving en
letterkunde, en onlangs hebt gij, mannen van het Noorden, deze waarheid op nieuw
door grootsche daden gestaafd. Wij weten wat het volk, goed voorgegaan, in staat
is te volbrengen. Alom hijgt men naar de ziel, die het leven zal opwekken, en wij
zijn geroepen, het volk die ziel inteblazen. Indien ieder doet wat hij vermag, dan zal
die ziel ontwaken; zij zal dan een heerlijk volk om zich vergaderd zien, en zegepralend
daar staan voor het oog der natien.’
De Mainzer-Beobachter onderwerpt de verhandelingen der heeren von Stauffenberg
en Völk aan eene beoordeeling, die ver van gunstig is. ‘Wij hebben het geluk niet,
bewoners te zijn van de Berlijnsche wijken no 35 en 37, (aldus drukt zich dit orgaan
uit), en waren dus niet in de gelegenheid, die proeven van
zuidduitsch-nationaal-liberale welsprekendheid bijtewonen. Het zij ons alzoo
toegestaan, ons te bepalen bij de verslagen, die de dagbladen, en wel in het bijzonder
de Kölnische-Zeitung, van de bedoelde voordragten publiek maakten. Te oordeelen
naar de herhaalde jubelende bijvalsbetuigingen, die beiden redenaars ten deel vielen,
achten wij het onzen pligt, de bewoners der twee nationaal-liberale wijken in de
hoofdstad geluk te wenschen met de verregaande gemakkelijkheid, waarmede zij
zich
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laten tevreden stellen. Wij zijn zoo gelukkig niet, en zouden èn ons gezond verstand,
èn onzen waarheidszin, èn ons schoonheidsgevoel geweld moeten aandoen om de
redevoeringen der beide zuidduitsche heeren toetejuichen. Eene ziel, die het volk
moet worden ingeblazen en daarna ontwaken zal, ten einde dat volk om zich te zien,
komt ons zonderling voor. Ook vatten wij de bedoeling niet van de metaphoor, die
de Main voorstelt als met lijken gedempt. Doch dit zijn zaken van vorm alleen. Van
meer belang is de vraag, waarom de heer von Stauffenberg het afnemen van
ultramontaanschen invloed als gunstig voor de nationaal-liberale rigting doet
voorkomen, of liever daarin juist eene hoofdoorzaak meent te zien van de aanstaande
verbroedering? Het heeft den schijn, alsof het Noordduitsch-Verbond een specifiek
protestantsch karakter had, en alsof graaf Bismarck de Gustaaf Adolf was der
negentiende eeuw. Dat vele zuidduitsche Katholieken niet gezind zijn, zich naauwer
met het Noorden te verbinden, nemen wij aan, doch het is gewaagd, dit aan
speciaal-ultramontaanschen invloed toeteschrijven. De Rijnstreek - door den
Zurichschen geschiedschrijver Scherr de groote Papenstraat genoemd - is minstens
even katholiek als Beijeren, en wij gelooven niet, dat de godsdienstige overtuiging,
welke aldaar heerscht, ooit aanleiding gaf, de bewoners te verdenken van vijandige
gezindheid jegens het Noordduitsch-Verbond. Frankfort is protestantsch en joodsch,
en toch zegt men, dat de bevolking dier stad niet ongaarne den laatsten Pruis uit hare
muren zou zien vertrekken. Wat alzoo de inmenging van geloofszaken met de
meerdere of mindere geneigdheid tot aansluiting met het Noorden te maken heeft,
blijft ons een raadsel. Het komt ons voor, dat de beide redenaars hunne toehoorders
wel gekozen hebben, en vooraf er van overtuigd waren, dat ieder het volkomen eens
zou zijn met hunne beweringen. Wie niet a priori noordduitschgezind was, zou het
door de welsprekendheid der heeren von Stauffenberg en Völk niet geworden zijn.
De eerste was wel zeer goed, toen hij erkende, dat het tegenwoordige Verbond nog
geenszins als het ideaal eener staats-inrigting kon beschouwd worden. Dit was onze
meening ook, en wij zagen dus verlangend uit naar vermelding der punten, die de
redenaar voor verbetering vatbaar achtte, en vooral naar de opgave der middelen tot
herstel. Wij hoopten o.a. te zien wijzen op den druk der belastingen, die thans voor
vele kleinere Staten ondragelijk is; op de enorme uitgaven voor het leger;
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op de zonderlinge, beschrevene en onbeschrevene, prerogativen van den
officiers-stand; op de karige bezoldiging van onderwijzers; op de overdrijving der
bureaucratie; op de onbillijkheid van het doordrijven van streng pruissische begrippen
omtrent bestuur en onderwijs, ook in gewesten, die vroeger in sommige opzigten
Pruissen te boven gingen, enz., enz. Maar van dit alles zeiden de redenaars niets, en
de bewoners der beide wijken no. 35 en 37 zijn omtrent al deze zaken even onkundig
gebleven, als zij schijnen geweest te zijn, toen zij de zaal binnentraden. Wat baten
zulke bijeenkomsten? Natien als Beijeren, Hessen en Zwaben hebben geschiedkundige
redenen van bestaan, en onderscheidden zich door volksaard en instellingen van de
om haar wonende volkeren, lang voordat het woord ‘Pruis’ in de wereldgeschiedenis
bekend was. Niemand in Beijeren wil Pruis worden, heeft de heer von Stauffenberg
gezegd. Dit noemen wij zeer gelukkig, want wie dit wilde, zou het niet kunnen, en
niemand zou dit kunnen, daar het woord ‘Pruis’ slechts eene politieke, te naauwernood
eene geographische en volstrekt geene ethnologische beteekenis heeft. De bedoeling
van dien uitroep schijnt dus te zijn, dat men ginds in het Zuiden geen lust gevoelt,
op pruissische wijze geregeerd te worden, en in dat geval vragen wij, hoe men naar
aansluiting met - dat wil zeggen: ondergeschiktheid aan - Pruissen verlangen kan?
Of meent men, dat het Noordduitsch-Verbond zich vooraf tot een
Algemeen-Duitsch-Verbond zal uitbreiden, om den nieuwen leden de grief eener
vernedering te besparen? Meent men, dat de Bonds-Voorzitter, die tevens
opperbevelhebber van het Bonds-leger is, zich in mededingerschap met dezen of
genen zuidduitschen gedepossedeerden Hertog aan eene herkiezing zal onderwerpen?
Wij gelooven dit niet. De weg naar een eenig Duitschland leidt onder de pruissische
furca caudina door, en wie beweert, dien weg te willen betreden, loopt gevaar van
onder het juk beklemd te geraken. Er zal dan eenheid zijn, ja... doch wij betwijfelen
het zeer, of de Beijeren, de Zwaben en de Oostenrijkers met die eenheid zouden
gediend wezen.’

[5 juli 1869
Brief van Multatuli aan Dutillieux]
Ongeveer 5 juli 1869
Brief van Multatuli aan J.Th. Dutillieux. Het eerste deel van deze brief ontbreekt;
het tweede deel is een dubbel velletje postpapier, tot het midden van blz. 3 beschreven.
(M.M.)
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Deze brief maakt de indruk dat Multatuli de zittingen van het Gerechtshof op 1, 2
en 3 juli zelf heeft bijgewoond.
de verdediger: de haagse advocaat Mr. J.J. Bergsma.
Uwen broeder: de getuige à décharge G.A. Dutillieux; voor diens getuigenis zie
men Rotterdams Jaarboekje 1947, blz. 206
Mr. Terpstra: de advocaat-generaal bij het Provinciaal Gerechtshof.
lasteraars: toespeling op het feit dat Mr. Terpstra zich op schampere wijze over
Dutillieux had ‘uitgelaten door er aan te herinneren dat getuige's vader indertijd
wegens laster was veroordeeld.’ (Rotterdams Jaarboekje 1947, blz. 190).
zyn, het stemt de rechters niet pleizierig. Maar toch had de verdediger wel een beetje
meer kunnen doen uitkomen dat vele punten van beschuldiging eigenlyk lofspraken
waren in een land waar burgerzin zoo schaars is als in ons lamlendig Nederland.
Indien er wat meer misdadigers waren, van de soort des heeren de Vletter, zouden
we niet zoo laag staan in de oogen van Europa!
En nu een verzoek! Van myne brochure ‘Een en ander’ bezit ik een al te net
ingebonden exemplaar. Het was voor den Koning bestemd, maar dewyl ik vernam
dat Z.M. geen liefhebber van lezen is, bleef dat boekje liggen. Sedert eenigen tyd
was myn voornemen het den heer De Vletter aantebieden, en ik neem nu deze
gelegenheid waar U te verzoeken hierin my te hulp te komen. Ik weet namelyk niet
of hy - wanneer men de bêtise heeft hem te veroordeelen - buiten acces wordt
gehouden. Ik ben dus zoo vry Uw intermediair interoepen het hem wel te willen doen
geworden. Het geschenkje is misschien niet geheel en al ongepast, omdat er in myn
boekje een en ander voorkomt dat zich beweegt op het terrein van burgerzin &c. My
blyft nog over U te verzoeken Uwen broeder zeer vriendelyk van my te groeten. Zyn
flink, mannelyk getuigenis - n'en déplaise à Mr. Terpstra - heeft me goed gedaan. 't
Ware te wenschen dat alle lasteraars zóó lasterden.
Na zeer beleefde groete heb ik de eer met de meeste hoogachting te zyn
UWelEd. Dienstwillige Dienaar
Douwes Dekker.

[6 juli 1869
Causerieën II in De Locomotief]
6 juli 1869
De Locomotief te Semarang publiceert het eerste gedeelte van Multatuli's
Causerieën II. Het tweede gedeelte wordt opgenomen in het nr. van 10 juli 1869. Zie
V.W. IV, blz. 113-122 en 727.
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[8 juli 1869
Van den Rijn (LXVII)]
8 juli 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant no.
158. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)
Mercator: wereldberoemd cartograaf, geb. Rupelmonde 5 maart 1512, studeerde
te Leuven en bleef er werkzaam tot 1552; op uitnodiging van de hertog van Gulik en
Kleef vestigde hij zich te Duisburg, waar hij 2 dec. 1594 overleed. Zijn kaart van
Europa (1554) en zijn wereldkaart voor zeevaarders (1569) brachten hem
internationale roem.

Van den Rijn, 5 Julij.
De Kölnische-Zeitung spreekt in een harer jongste nummers over den toestand van
het noordduitsche muntwezen, waaromtrent onlangs door het Tol-Parlement eene
beslissing genomen is, die door hetzelve op de volgende wijze is geformuleerd: ‘De
verschillende Regeringen zullen uitgenoodigd worden, zoo spoedig mogelijk
maatregelen te beramen om op decimalen grondslag te geraken tot eenheid, en daarbij
in het bijzonder acht te geven op de eventuële mogelijkheid om te zijner tijd één
algemeen systeem voor alle beschaafde natien in het leven te roepen.’ - De genoemde
courant gelooft, zegt zij, dat omtrent de wenschelijkheid eener decimale verdeeling
en tevens van de eenheid der munt geen verschil van gevoelen bestaan kan, en haalt
daarbij eene zinsnede aan uit zekere het Tol-Parlement aangeboden memorie van
den heer Soebeert, waarin die staathuishoudkundige beweert, dat niemand in staat
is, zich eene juiste voorstelling te maken van de geldswaarde, welke nu dagelijks
aan tijd en moeite verloren gaat voor eene bevolking van 38 millioen menschen, die
zich telkens moeten bezighouden met herleiding van muntspecien of berekeningen,
welke omslagtig worden gemaakt door niet-decimale onderverdeelingen. ‘Maar
(aldus besluit het Keulsche blad) de zwarigheid der zoo noodige hervorming ligt in
de vraag: welke eenheid en welke standpenning behooren te worden aangenomen?
Reeds het vaststellen der metaalsoort van dien standpenning zal tot omslagtig
onderzoek en velerlei verschil van gevoelen aanleiding geven.’ - De
Elberfelder-Zeitung, ditzelfde onderwerp behandelende, zegt daaromtrent, dat de
kwestie niet geheel van zuiver staathuishoudkundigen aard is, tenzij men het gebied
van staathuishoudkunde zóó ver zou willen uitbreiden, dat in die wetenschap ook
acht behoort te worden geslagen op bijkomende oorzaken van
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onstoffelijken aard, als daar zijn: kinderachtige gehechtheid aan het oude en even
kleingeestige naijver jegens andere natiën ‘Wie meent (zoo leest men in genoemd
orgaan), den duitschen naam te zullen schandvlekken door iets goeds overtenemen
van naburige natien, heeft een zonderling gevoel van vaderlandsliefde. Indien ons
muntstelsel goed was, zou de behoefte aan verandering zich niet doen gevoelen, en
zoodra men erkent, dat er fouten te verbeteren zijn, achten wij het geenszins
schandelijk, een voorbeeld te nemen aan anderen, die reeds vroeger het verkeerde
van dien gebrekkigen toestand inzagen en daarvoor iets beters in de plaats bragten.
Wij kunnen onmogelijk beoogen, den Franschen ons stelsel - indien de jammerlijke
toestand van onze munt dien naam dragen mag - optedringen, en dewijl toch zoowel
in Duitschland zelf, als tot het gemakkelijk maken van transactien met het buitenland,
eenheid noodig is, zou het, o.i., van eenen praktischen geest getuigen, zonder veel
geleerden omhaal eenvoudig het fransche systeem overtenemen. De opmerking van
den heer Soebeert over het schromelijk verlies van tijd en moeite, 't welk het gedurig
herleiden teweegbrengt, is juist, doch zijne woorden daaromtrent zijn nog niet de
uitdrukking van de grootste kwaal, die uit het verschil van munt geboren wordt. Nog
oneindig meer dan aan tijd en moeite gaat er thans geheel onproductief aan gereed
geld verloren bij het gedurig inwisselen. Wij schromen niet, het bedrijf van wisselaar
- of liever de omstandigheid, dat zulk een bedrijf een bestaan kan opleveren - een
kanker te noemen. Het munstuk in de porte-monnaie van den reiziger ligt als het
ware tusschen twee molensteenen, die het afschaven en afslijpen, totdat er weldra
niets overblijft. Wij herinneren ons de anecdote van den Engelschman, die op eene
reis door Europa eenen sovereign, door gedurig wisselen van het daarvoor bekomen
duitsche geld, zoodanig in waarde had doen verminderen, dat hij met het overschot
den bedelaar niet kon te vrede stellen, die hem bij zijnen terugkeer om eene aalmoes
aansprak. Dit euvel behoort uit den weg te worden geruimd, en daar nu andere groote
natien, Engeland, Rusland, Spanje, Oostenrijk, geheel of gedeeltelijk aan dezelfde
fouten lijden, die wij thans willen verbeteren, ligt het in de gezonde rede, dat wij ons
aan Frankrijk aansluiten, waardoor reeds terstond zekere gelijkvormigheid met Italie,
Zwitserland en Belgie zal ontstaan, die voordeelig werken zal op de kans, dat weldra
geheel Europa zich voor den
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nieuwen stand van zaken zal verklaren. De overgang van het thans ten onzent
heerschende vicieuse systeem tot eene groote europesche verbetering is veel
geleidelijker, dan eene latere toenadering tot eenheid wezen zal, indien wij thans
eene gedeeltelijke verbetering zonder gelijkmatigheid met andere volkeren beoogen.
Zij, die in de regeling van het muntwezen bij uitsluiting eene nationale zaak meenen
te zien, behoorden te bedenken, dat de munt eene speciaal internationale
aangelegenheid is, en dat juist het belang der natie medebrengt, naauwkeurig te letten
op gemakkelijkheid van verkeer met het buitenland.’
- Uit Mainz wordt aan verschillende Rijnsche bladen geschreven, dat de redacteur
van den Mainzer-Anzeiger door de politie is gewaarschuwd, ‘eene andere houding
aantenemen’, dewijl men hem anders het verder verblijf in de stad zou ontzeggen.
Naar men verneemt, heeft de betrokkene zich daarover bij het ministerie beklaagd.
- Te Leipzig is eene israëlietische Synode gehouden, waaraan door vele rabbijnen,
geleerden en andere vertegenwoordigers van joodsche gemeenten werd deelgenomen.
Nadat de heer dr. Goldschmidt in eene redevoering gewezen had op het feit, dat thans
niet slechts ‘mannen van het vak’, doch ook personen uit andere standen der
maatschappij aan de vergadering deelnamen, hetgeen, volgens hem, zekere
onafhankelijkheid van vroeger bestaand geestelijk overwigt aanduidde, werd er
beraadslaagd over zekere door dr. Philippson, uit Bonn, voorgeslagen resolutie,
waarvan de strekking was, te verklaren, dat het Jodendom geheel in overeenstemming
was met de nieuwere begrippen omtrent maatschappij en staatkundige orde. Dr
Philippson betoogde deze stelling uit de Mozaïsche wetgeving, die, volgens hem,
gelijkheid van allen voor de wet en volkomen vrijheid van godsdienstige begrippen
predikte. De pligt van ieder goed Israëliet was dus, volgens dien redenaar, deze
grondbeginselen voortestaan en te handhaven. Behalve dr. Rothschild, uit Alzey,
stemden alle aanwezigen volmondig met dr. Philippson in, zoodat de door hem
voorgestelde conclusie met bijna algemeene stemmen werd aangenomen.
- Uit Duisburg wordt geschreven, dat aldaar gelden zijn bijeengebragt tot het
oprigten van een gedenkteeken voor den geograaf Mercator, waarvan de eerste steen
op den 3den Augustus zal gelegd worden.
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[10 juli 1869
Causerieën II en III in De Locomotief]
10 juli 1869
De Locomotief te Semarang publiceert, direct na het tweede gedeelte van
Causerieën II, het eerste gedeelte van Causerieën III. De andere gedeelten worden
opgenomen in de nrs. van 13 juli, 15 juli en 20 juli 1869. Zie V.W. IV, blz. 123-136
en 727-728.

[10 juli 1869
Artikel van Huisman in De Dageraad]
10 juli 1869
Fragment uit het artikel van H.H. Huisman over De Maatschappij ‘Tot nut van
den Javaan’, in De Dageraad, Nieuwe serie - Eerste jaargang. No. 8. (I.I.S.G.,
Amsterdam; fotokopie M.M.)
Vooraf herhalen wij nog eens, het koloniaal vraagstuk wordt door ons geheel in het
midden gelaten. Wij zijn noch voorstanders, noch bestrijders van het regeeringsbeleid
ten opzichte van Indië, en staan dus in dit opzicht noch aan de zijde der Maatschappij
‘Tot nut van den Javaan’ noch in een vijandigen zin tegenover haar. Wij kiezen om
de reeds vermelde redenen geen partij.
Thans ter zake. Wanneer wij uitgaan van de stelling: het recht van bestaan van de
Maatschappij ‘Tot nut van den Javaan’, is gegrond in de zedelijkheid; want de
bewering: de Javaan wordt door de regeering ten behoeve van Nederland vreeselijk
mishandeld en schandelijk geëxploiteert, is waar, dan vragen wij aan die Maatschappij,
wat hebt gij gedaan in de Havelaarszaak? Waarom hebt gij u nog niet gewend tot de
regeering, met dringend verzoek, dat er een strenge enquête worde ingesteld naar de
feiten vermeld in het boek over de koffijveilingen van de handelmaatschappij?
Duizenden zijn er in den lande die met ons vragen: behooren die feiten tot de
dichterlijke phantasie van den schrijver of heeft hij ze aan de werkelijkheid ontleend?
Havelaar en de zijnen zijn aan een vreeselijk lijden ter prooi, zij derven en zuchten.
Is hij schuldig... dan nog is het lot dat hem ten deel viel te hard;... want het is niet
gemotiveerd door de menschelijke gerechtigheid. Maar is hij onschuldig, dan vloek
over Nederland, vloek over allen die kalm en schaamteloos het brandmerk dragen
dat Multatuli hun heeft ingebrand! Vloek boven allen aan hen die spreken van de
godin der gerechtigheid te willen huldigen, maar geen hand uitsteken tot redding van
hem, die het slachtoffer dier gerechtigheid is! De eerste stap tot opheffing en huldiging
van die gerechtigheid is, dat de natie wete of Multatuli een lasteraar is of niet, en
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dat hij in het eerste geval naar verdienste gestraft, in het andere in eer en ambt
luisterrijk hersteld worde! Zoo lang dit niet geschiedt, kan en mag men niet spreken
van recht voor den Javaan!
Ten andere telt die Maatschappij onder hare leden vele oudgasten die in Indië
onder de werking van het thans door hen verfoeide regeeringssysteem enorme
kapitalen hebben overgegaard, en waaronder bovendien vele zijn die nog een aardig
pensioentje ten laste van Isulinde trekken. Welnu, als het waar is, dat het batig slot
door knevelarij en afpersing van den Javaan verkregen wordt, rust dan op die
verkregen kapitalen en op die pensioenen geen bloedschuld? En wie zijn er onder
de leden dier Maatschappij, die afstand doen van hun pensioen en die hunne schatten,
dat bloedgeld, aan den staat - dien zij thans bestrijden - terug geven? Judas zou - bij
deze lieden vergeleken - een heilige zijn. Hij wierp het bloedgeld den Joodschen
raad voor de voeten!

[12 juli 1869
Brief van Multatuli aan Brouwers]
12 juli 1869
Brief van Multatuli aan J. Brouwers. Dubbel velletje postpapier, waarvan twee
bladzijden beschreven. (K.B. Brussel; fotokopie M.M.)
Den Heere J. Brouwers
Secretaris &c Leuven.
s'Hage 12 Juli 1869
Waarde Heer!
Ter beantwoording Uwer geachte letteren van 9 dezer heb ik de eer U medetedeelen
dat ik ten gevolge van velerlei omstandigheden my niet durf te verbinden tot het
houden eener voordragt op het aanstaande Congres.
Een der redenen van dezen schroom is gelegen in de onzekerheid of myne middelen
my zullen veroorloven my tegen den 5 September naar Leuven te begeven, en daar
eenige dagen te vertoeven.
Myn verdriet over de noodzakelykheid van dit Antwoord op de zoo vereerende
en heussche uitnoodiging der Zuid-Nederlandsche Regelingscommissie wordt verzacht
door de herinnering aan het Congres te s'Hage, waar het aantal leden en sprekers zoo
aanzienlyk was, dat de Noord-Nederlandsche Regelingscommissie eerst op den dag
vóór den aanvang der byeenkomsten tyd vond my tot toetreding uit te noodigen, en
dat de Voorzitter my - ‘op grond van het
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overgroot aantal ingeschreven Sprekers’ - het woord weigerde toen ik daarom
verzocht.
Het spreekt van zelf dat die ervaring my des te dankbaarder stemt voor de
welwillendheid Uwer Commissie, en niets zoude my dan ook aangenamer wezen
dan aan Uwe uitnoodiging te voldoen, indien ik slechts verzekerd ware in de
mogelykheid te zyn myn woord te houden.
Na zeer beleefde en vriendschappelyke groeten blyf ik met de meeste hoogachting
UWEDDienstwillende Dienaer
Douwes Dekker
Multatuli

[12 juli 1869
Van den Rijn (LXVIII)]
12 juli 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
161. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)
den burgeroorlog: de poging tot afscheiding van een aantal zuidelijke staten in de
jaren 1861-65; de inzet was de kwestie van de negerslaven; in 1863 werd de slavernij
door president Lincoln definitief afgeschaft.

Van den Rijn, 8 Julij.
De Kölnische-Zeitung behelst in een harer jongste nummers de volgende beschouwing
van haren te Nieuw-York gevestigden berigtgever over de staatkundige positie en
de vooruitzigten der Duitschers in de Vereenigde-Staten van Noord-America: ‘Partijen
“maken”, dat is tegenwoordig de bezigheid der couranten en der politici, voor zoo
ver zich althans leven en beweging in de politiek vertoonen. Dit is een nieuw bewijs
hiervoor, dat de oude partijen zich zelven overleefd hebben, dewijl de kwestien,
waaraan zij haar ontstaan te danken hebben gehad, in zoo ver opgelost zijn, dat zij
hare plaats voor andere moeten inruimen. De dagbladpers en de politici vergeten
evenwel, dat in dit land nooit eene partij “gemaakt” is en ook nooit eene “gemaakt”
zal kunnen worden. Is er één onomstootelijk bewijs voor den radicaal-democratischen
geest van het land, dan is dit zeker te vinden in het feit, dat steeds de massa van het
volk beslist heeft, welke der hangende vraagstukken de kern voor eene nieuw
opterigten partij zou uitmaken, en dat elke partij uit elkander is gespat en, in weerwil
van alle aangewende pogingen, niet gebruikt is kunnen worden ten dienste van een
denkbeeld, 't welk haar oorspron-
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kelijk vreemd was, nadat de gedachte, die haar in het leven had geroepen, op de eene
of andere wijze verwezenlijkt was geworden. Omstandigheden en gebeurtenissen,
waaromtrent thans nog niets gezegd kan worden, zullen ook ditmaal een der vele
denkbeelden, waarover thans gesproken wordt, een bijzonderen indruk op het volk
laten maken, en dan zullen de nieuwe partijen van zelf ontstaan. De politici kunnen
hoogstens belemmerend of bevorderend op dit proces inwerken; ten slotte moeten
zij zich toch in den stroom werpen, die onafhankelijk van hunnen wil ontstaan is.’
‘Alle “platformen”, die thans gefabriceerd worden, dragen daarom het kenmerk
van niet vatbaar te zijn om te leven; zij verdienen geene nadere overweging, welke
voortreffelijke denkbeelden zij ook mogen omvatten; geene is echter zoo
klaarblijkelijk een doodgeboren kind als de “duitsche platform”, die Frans Sigel aan
het turn-gezelschap van Lookut-Mountain ter goedkeuring heeft aangeboden:
“behoorlijke vertegenwoordiging der Duitschers in de Staatswetgeving en in het
Congres, en een billijk aandeel in de ambten van het bestuur en der regterlijke magt.”
Er behoeft niets daarbij gevoegd te worden om ieder er van te overtuigen, dat zulk
een eisch nooit aan eene levensvatbare partij het aanwezen kan geven, en het
allerminst hier, waar het streven van alle betere elementen derwaarts gerigt is om de
volstrekte heerschappij der partijmannen te breken en aan de ambten-jagerij een
einde te maken. Maar de poging om eene duitsche partij opterigten schijnt thans
vooral eene hersenschim te zijn, welker najaging alleen door opstoking der sterke
neiging van de Americanen om de geboren Burgers der Unie bijtestaan netelige
gevolgen na zich zou kunnen slepen. De beteekenis van het duitsche element in de
Vereenigde-Staten groeit dagelijks aan, en de Americanen worden steeds meer
geneigd om dat feit te erkennen en regt te laten wedervaren. Wij zijn op den besten
weg om in den loop van eenige jaren te verkrijgen, dat in de westelijke en
midden-staten de duitsche taal op alle volksscholen, die door een eenigzins aanzienlijk
aantal kinderen van duitsche ouders bezocht worden, onder de voorgeschreven
onderwerpen van het onderwijs zal worden opgenomen; bijna elke week leest men
van het oprigten eener nieuwe duitsch-engelsche school, en bijna elke maand
verschijnt eene nieuwe duitsche grammatica “voor Americanen.” Brengt men zich
de stelling in herinnering, die de Duitschers tot ongeveer twintig
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jaren geleden innamen, dan zal men zeker erkennnen, dat de omkeer ontzaggelijk
groot is.
Evenwel, in weerwil van dit alles, schrijven de Duitschers hunne resultaten veel
te hoog aan, en, verblind door hunne droomen van nieuwe en grootere zegepralen,
zien zij de steenen en de doornen, die op hunnen weg gezaaid zijn, geheel over het
hoofd. Zij vergeten, dat zij hunne politieke beteekenis in werkelijkheid alleen aan
hun getal te danken hebben, en zij verliezen te veel uit het oog, dat dit alleen hen
onmogelijk duurzaam als zelfstandig element kan handhaven. De jaren 1848 en 1849
hebben een overvloed van jonge, deugdelijke, met geestdrift vervulde geestelijke
krachten naar America overgebragt. Dezen verdrongen spoedig de vlugtelingen van
vorige jaren uit hunne stelling van leiders en deden zelfgevoel, nationaliteitsgevoel
en geestelijk leven derwijze in het duitsche element ontwaken, dat het vurig begon
te verlangen, uit de positie van louter “stemvee” te geraken, - belang begon te stellen
in de politiek en in eigene ontwikkeling, en eindelijk gedurende den burgeroorlog
een beslissend gewigt ten bate der Unie in de schaal wierp. Die voormalige leiders
sterven thans uit of keeren naar Duitschland terug, en er is niemand, die hunne plaats
kan vervullen. Het aantal der beschaafde duitsche landverhuizers is in evenredigheid
zeer gering; dat kleine aantal is verstrooid en verliest zich in het uitgestrekte gebied
der Unie, en de afzonderlijke individuen kunnen en willen geen weêrstand bieden
aan de verdeelende neigingen der democratie, maar leven voor zich zelven. De
weinigen, die zich het aankweeken van het verstandelijke leven tot taak gesteld
hebben, verkwijnen en vergaan in den loop der tijden, omdat zij altijd moeten uitgeven
en nooit tijd hebben om te ontvangen. De duitsche dagbladpers bij voorbeeld, “de
officiële intelligentie”, neemt van jaar tot jaar, wat het aantal der bladen betreft, toe,
maar de inhoud wordt voortdurend, met weinige prijzenswaardige uitzonderingen,
flaauwer, minder zelfstandig en onbeduidender.
De massa der Duitschers verkrijgt hier voorzeker, dank zij het stelsel van vrij
onderwijs en de groote levendigheid op elk gebied, eene hoogere beschaving dan de
gelijksoortige volksklasse in Duitschland. Evenwel, hoe verblijdend dit ook zij, het
maakt het scheppen van een Duitsch-America in en te midden van het americaansche
America toch niet mogelijk, en dit is de hersenschim, die de Duitschers met
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meer of minder ijver en zelfbesef najagen. Een onpartijdig waarnemer kan niet
ontkennen, dat de massa der Americanen de massa der Duitsch-Americanen in
beschaving voorbijstreeft en dat ditzelfde, enkele uitzonderingen daargelaten, in de
hoogere standen der zamenleving het geval is. Dat onder zulke omstandigheden het
duitsche element zich ten slotte aan het americaansche moet onderwerpen, ligt voor
de hand.’

[13 juli 1869
Van den Rijn (LXIX)]
13 juli 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
162. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 10 Julij.
Volgens de Kölnische-Zeitung, heeft de bekende Volksvertegenwoordiger Bamberger,
in een brief aan zijne kiezers, de volgende meeningen geopenbaard, naar aanleiding
der belasting op de petroleum en den toestand der pruissische financien in het
algemeen: ‘De taak van het Tol-Parlement had niet behooren te zijn, belastingen op
de onontbeerlijkste levensmiddelen intevoeren, doch integendeel de zaken van
dagelijksch verbruik te ontlasten, en daarvoor, zoo noodig, de bezittingen der
vermogenden hooger aanteslaan. Toen ik in het Tol-Parlement de stelling opwierp,
dat de rijken niet in billijke verhouding bijdroegen tot het bestrijden der uitgaven
van den Staat, verhief zich, ouder gewoonte, een luid gemor aan de regterzijde.
Daaraan zijn wij gewoon. Die heeren zouden, in geval van nood, zich verbroederen
met de meest radicale Lassallianen; doch zij schudden het hoofd, indien iemand
aandringt op eene meer gelijkmatige verdeeling der lasten, en zij zouden zulke
voorstellen gaarne doen voorkomen als de onrijpe vruchten eener overspannen
verbeelding. En toch is eene hervorming van het belastingwezen de alleen verstandige
en mogelijke maatregel om de bespottelijke hersenschimmen van Lassallianen en
socialisten te bestrijden. De onbekookte denkbeelden van de drijvers dier factien
breiden zich als eene donkere wolk over de industriële wereld van Duitschland uit.
Dit wild opschieten van onkruid in de staatkundige denkbeelden van de massa's is
het natuurlijk gevolg van de onrijpheid der volksmenigte in verband met het algemeen
stemregt. Ieder fortuinzoeker, ieder droomer, ieder kwakzalver of bedrieger vindt
een dankbaar publiek

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

553
voor de gouden bergen, die men het voorspiegelt, en voor de bittere klagten, die men
over eene onhoudbare werkelijkheid hooren doet. Deze toestand behoort een einde
te nemen. De sociale ongeluksprofeten vinden in Duitschland een al te gewilligen
bodem voor het verderfelijke zaad, 't welk zij uitstrooijen, en ik zoek daarvan de
reden hierin, dat wij over het algemeen meer neiging tot droomen dan talent voor
politiek bezitten. In Frankrijk is bij de laatste verkiezingen slechts één socialist
gekozen, indien men althans Raspail - een man, die vier millioenen rijk is - voor een
opregten socialist verkiest te houden. Wij, integendeel, hebben in onzen Rijksdag
bijna het dozijn vol, en de nieuwe verkiezingen zullen hoogstwaarschijnlijk dat getal
nog vergrooten. Doch dit schaadt niet. Integendeel. Het eenige middel om ten slotte
allen socialistischen wonder-doctoren den mond te snoeren ligt daarin, dat men aan
de geheele natie vergunne, aan den strijd deeltenemen. Ons evenwel zal het
onmogelijk blijven, den verwarden toestand der financien in orde te brengen, zoo
lang de geheele huishouding des volks zich blijft verliezen in een chaos van
Parlementen en Landdagen, in eene babylonische verwarring van vertegenwoordiging.
Het geld, de rijkdom, is sluw en magtig. Geen wonder, dat zij, die daarmede gezegend
zijn, hunne oogmerken weten te bereiken. Het zij ver van ons, daartegenover list en
bedrog te willen stellen. Neen, de rijkdom moet worden opgevoed tot pligtbesef en
tot het begrip, dat kans op zelfbehoud niet kan worden verkregen zonder opregte
aansluiting aan de algemeene belangen. Daartoe behooren de groote
volksvergaderingen medetewerken, dewijl daarvoor, als ware het een Hof van Assises
der geheele natie, alle belangen, alle klagten kunnen worden behandeld. Uit eene
waardige behandeling der zaken van Staat zullen intelligente burgers voortkomen.
Men zal alsdan met daden en niet met woorden moeten betalen. De klagten over de
stugheid der rijken zijn niet van heden; daarover is in Duitschland ten allen tijde
geklaagd, en die klagten kwamen waarlijk niet altijd van verdachte zijde.’
- Van den Boven-Rijn wordt geschreven: ‘Naar men verneemt, tracht de commissie
ter liquidatie van de Bondsbezittingen te Munchen eene overeenkomst te treffen,
ook omtrent zoodanige punten, die wel niet regtstreeks den eigendom van het
materieel in de vestingen raken, doch in zekeren zin uit het gemeenschappelijk bezit
dier voorwerpen voortvloeijen. Zoo beweert men, dat in kwestien
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omtrent het algemeen verdedigings-systeem van Noord- en Zuid-Duitschland het
Noordduitsch-Verbond zal worden vertegenwoordigd door den pruissischen
gevolmagtigde in de vesting, waarvan spraak is. Ingeval sommige voorslagen van
het Noordduitsch-Verbond niet voor inwilliging vatbaar zijn, zal men dien
gevolmagtigde de gronden der weigering mededeelen, en ook omgekeerd zal deze
belast zijn met de vertoogen, welke het Noorden tegenover maatregelen, die de
zuidduitsche Staten voorstaan, zal hebben intebrengen. In alle militaire kwestien zal
de pruissische Afgevaardigde gehoord worden. Bij deze bepalingen wordt ondersteld,
dat de reeds in het najaar van 1868 door Beijeren, Wurtemberg en Baden voorgestelde
benoeming eener zuidduitsche commissie voor het vestingwezen haar beslag zal
erlangen.’
- Uit Karlsruhe wordt medegedeeld, dat in het als bedevaartsplaats bekende dorp
Waldurn eene geregtelijke vervolging is ingesteld tegen den pastoor Dietz en vier
zijner kapellanen, dewijl die heeren zich hebben veroorloofd, den bedevaart-gangers
verschillende boeken aftenemen, waarin stellingen voorkwamen, die, volgens het
oordeel van die geestelijken, niet strookten met de meeningen der Kerk. Volgens
voorloopige berigten, hebben zij vele huizen doorzocht en den bewoners, onder
bedreiging van straf, gelast, hun alles wat zij bezaten te toonen. Een correspondent
te Karlsruhe schrijft daarover o.a. aan een Rijnsch blad: ‘Men is niet geregtigd, daaruit
de gevolgtrekking te maken, dat de Regering het bedevaart-loopen, als zoodanig,
beschermt. Van hoogerhand zijn herhaaldelijk maatregelen genomen om de
eenvoudige lieden te waarschuwen tegen de overdrevene of geheel ongegronde
geruchten, die omtrent de wonderdadigheid van eenige heiligen-beelden te Waldurn
in omloop worden gebragt. Doch dit sluit geenszins in, dat men de armen van geest,
die zich in weerwil daarvan tot zulke middeneeuwsche buitensporigheden laten
verlokken, zou overlaten aan de heerschzucht van geestelijken, die zich een gezag
aanmatigen, als alleen aan de wereldlijke magt - en dan nog onder zekere, thans
overschreden beperkingen - toekomt.’

[15 juli 1869
Beoordeling Max Havelaar in Revue de Belgique]
15 juli 1869
De Revue de Belgique, jrg. 1869, tome II, blz. 249-257, publiceert een beoordeling
van twee koloniale romans: Max Havelaar door Multatuli, en Felix Batel door Jules
Babut. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
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Blijkens de initialen Ch.P. op blz. 265 onder een apart, hierop volgend artikel in
dezelfde rubriek, is deze beoordeling van de hand van Charles Potvin. Inzake de hier
te vinden franse versie van Barbertje rijst de vraag, wie deze vertaling heeft gemaakt:
in de gedeeltelijk verschenen franse Max Havelaar (zie mei 1868) komt deze inleidende
parabel namelijk niet voor. Men kan dus denken aan Potvin zelf, of misschien aan
iemand uit zijn omgeving; maar het is ook mogelijk dat ze afkomstig is van Multatuli
zelf. Tijdens het internationaal Congres te Amsterdam heeft hij na zijn toespraak op
1 oktober 1864 het slot van de Max Havelaar voorgelezen in een door hemzelf
gemaakte franse vertaling. Het is denkbaar dat hij ook nog andere fragmenten in
vertaling gereed had, die daar ter plaatse geschikt zouden zijn geweest. En aangezien
er zowel tijdens dit Congres als later in Brussel contact is geweest tussen Multatuli
en Potvin, is het niet volstrekt uitgesloten dat Multatuli hem dit stukje tekst heeft
gegeven, misschien zelfs voor een eventuele publikatie.
Wat het slot van de Max Havelaar betreft, het beroep op koning Willem III, in
deze beoordeling eveneens aangehaald, kon Potvin beschikken over Multatuli's
vertaling zoals die is opgenomen is het officiële verslag van het Congres. (Zie V.W.
XI, blz. 386-390, speciaal 389-390.) Multatuli's eigen exemplaar, inmiddels in het
M.M. teruggevonden, is niet het complete boekwerk maar slechts een dunne brochure
met de blz. 683-874. De door Multatuli zelf daarin aangebrachte verbeteringen zijn
weinig talrijk en betreffen enkel de titel Pancyrien, correctie panguerang (éen maal)
en pangeran (drie maal) en de naam Malte, correctie Menado (éen maal).
Opmerkelijk is de kritiek van Potvin t.a.v. de manier waarop de Congresleiding,
met name de heer Hartsen, in 1864 getracht heeft Multatuli's optreden te manipuleren.
Die kritiek was overigens al eerder geuit. In oktober 1864 publiceerde de te Brussel
verschijnende Revue Trimestrielle, Onzième annee, tome quatrième, blz. 800-870,
een verslag van het Congres. In de beknopte inleiding daartoe verzekert Charles
Potvin naar aanleiding van Multatuli's toespraak: ‘Une enquête sera faite sur le
système colonial. Les peuples civilisés, les nations libres ne peuvent plus tolérer,
même à leur profit, ces odieuses exploitations des races prétendues inférieures par
la piraterie civilisée; un grand intérêt d'humanité présidera à cette enquête.’ (blz.
304).
Het feitelijke verslag is van de hand van Edouard Sève. In de slotparagraaf
vermeldt hij de toespraak van Multatuli, en wat zich daaromheen heeft afgespeeld.
Aangezien dit op interessante wijze afwijkt van het officiële verslag, leek het gewenst
het hier alsnog als bijlage op te nemen.
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Revue littéraire.
JAVA. - Max Havelaar, par MULTATULI Amsterdam, 1860.
- Félix Batel, par JULES BABUT. La Haye et Bruxelles, 1869.
Quand Voltaire dénonça les moines de Saint-Claude comme possesseurs de douze
mille serfs, un cri s'éleva dans toute la France. La France était cependant alors une
monarchie absolue de droit divin; les moines possédaient leur glèbe au même titre
que le roi sa couronne; leurs serfs étaient aussi bien traités en somme qu'aucun paysan
de France avant 89; n'importe? Le nom de serfs révoltait les sentiments humains,
être Français et n'être pas franc semblait une monstruosité, et Voltaire, en soulevant
l'indignation publique, préparait la Révolution française.
Voici un abus plus criant et plus terrible. Ce ne sont pas des moines, ce sont des
hommes modernes, ce n'est pas un couvent du passé, c'est un peuple libre, le peuple
du Taciturne, qui non-seulement possède, mais qui exploite, qui opprime, qui livre
à toutes les dégradations et à toutes les misères, un peuple entier, autrefois civilisé,
tenu aujourd'hui sous les serres de l'égoïsme qui le ronge et le tue. Trois millions de
Hollandais exploitent d'une manière odieuse douze millions de Javanais. Douze
millions d'hommes, jadis civilisés, doivent croupir dans l'ignorance, sous le bât du
travail forcé, sous le bâton et le couteau de leurs exploitants, pour dégrever le budget
d'un peuple qui se vante d'être libre.
Cette question d'humanité est telle qu'il semble qu'on ne puisse y toucher, sans
participer à sa grandeur. Le premier livre qu'elle inspira est d'un Hollandais; il mérita
aussitôt à son auteur le nom d'homme de génie. Le second livre est d'un Belge; c'est
une oeuvre forte de pensée et de style.
Multatuli (j'ai beaucoup souffert) est le pseudonyme de M. Douwers-Dekker,
ex-résident-adjoint de Lebac (île de Java). L'auteur raconte ses propres aventures et
les souffrances des populations javanaises, dont il fut le témoin oculaire; il explique
le système colonial de la Hollande, tant vanté par ceux qui ne le connaissent que
superficiellement, et, en nous faisant assister à ce pillage organisé, à cette exploitation
gigantesque du faible par le fort, il soulève l'indignation des âmes généreuses.
Chacun sait que, lors de la séparation de la Belgique, la Hollande se
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vit un moment dans de grands embarras financiers. Le général Van den Bosch proposa
alors un système colonial qui devait remplir les coffres de sa patrie.
Les populations de Java, très-attachées à la culture de leurs champs, produisent
beaucoup de riz, de café, de sucre, etc., etc. Les radjas (souverains javanais) font de
leurs peuples ce qu'ils veulent, car les douze millions de Javanais sont habitués au
despotisme le plus tyrannique. Le général Van den Bosch profita de cet état de choses
et dit aux radjas: ‘Vous possédez le sol en vertu de l'adage asiatique: La terre et les
habitants appartiennent au prince; vous allez me céder vos droits sur les récoltes et,
en échange, je vous compterai de belles pensions. Vous conserverez, avec vos
lieutenants, la direction de la police et des affaires indigènes, sous les ordres des
Résidents, actuellement attachés à vos cours respectives.’ Les radjas furent trop fins
pour se déclarer ouvertement contre les propositions du gouvernement, et celui-ci
eut l'île entière à sa disposition. Mais les radjas avaient leur arrière-pensée; nonobstant
les conventions, arrachées par le gouvernement hollandais, ils savaient qu'ils
resteraient maîtres quand même de leurs sujets et qu'ils en feraient ce qu'ils voudraient.
Maintenant les radjas forcent les populations au travail et le travail forcé fait face
à toutes les exigences. Les radjas continuent à piller le peuple, et le gouvernement
hollandais remet les contributions, qu'ils prélèvent pour lui en nature, à la société de
commerce dite Handelmaatschappy, qui verse ainsi, avec d'énormes bénéfices,
d'énormes quantités de denrées coloniales sur les marchés de Rotterdam et
d'Amsterdam.
De la sorte, les Pays-Bas ont conclu avec les souverains de Java un pacte par lequel
ils partagent les dépouilles du peuple javanais et celui-ci a deux maîtres à satisfaire
au lieu d'un.
Les résultats de ce système (si système il y a) étaient faciles à prévoir pour les
pauvres Javanais: Ne pouvant jouir de ce qu'ils produisent, les malheureux travaillent
sans espoir et, par suite, ils s'abrutissent de plus en plus. Souvent la famine désole
leurs vallées. Max Havelaar a vu des paysans tomber morts d'inanition aux abords
des fabriques où le travail forcé les amène! Malgré les beaux tableaux de statistique,
dressés par les radjas sur l'ordre de l'administration hollandaise, Java s'appauvrit de
plus en plus et l'on voit avec effroi venir le moment où la colonie ne pourra plus aider
la mère-patrie!
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Les résultats de ce système vicieux ne sont pas moins funestes pour les Pays-Bas
eux-mêmes. Les bras étant tous réservés à la culture du gouvernement, Java a dû être
fermé à l'industrie privée. Si demain cette île cessait d'appartenir à la Hollande, dans
un an il ne s'y trouverait plus deux mille Hollandais. En acceptant l'or de sa colonie,
sans lui donner aucun produit en échange, la Hollande a imité l'Espagne. Dès
aujourd'hui, la prospérité de sa marine et de son commerce dépend de Java, sorte de
vache à lait dont elle ne peut plus se passer. M. Douwers-Dekker ne put supporter
la vue du sort des indigènes, avec le stoïcisme exigé d'un fonctionnaire colonial. Il
se permit quelques observations, quelques conseils à son chef immédiat, le gouverneur
ou résident de la province; celui-ci, au lieu de l'écouter, lui donna sa démission. C'est
l'arbitraire de ce procédé que l'auteur fait sentir dans l'épigraphe suivante, placée en
tête de son ouvrage et ‘extraite d'une tragédie inédite’:
UN OFFICIER DE JUSTICE. - Monsieur le juge, voici le meurtrier de la Barbetje.
LE JUGE. - Qu'on le pende! - Et comment s'y est-il pris?
L'OFFICIER. - Il l'a coupée en morceaux et l'a salée.
LE JUGE. - Quelle horreur!... qu'on le pende!
LOTHARIO. - Monsieur le juge, je n'ai pas assassiné la petite Barbe, je l'ai nourrie,
habillée et soignée. J'ai des témoins à citer comme quoi je suis un brave homme et
non pas un meurtrier.
LE JUGE. - Au gibet! Vous aggravez votre crime par votre insolence. Il ne convient
pas à un... accusé de se vanter d'être un honnète homme.
LOTHARIO. - Mais, monsieur le juge, il y a des témoins à décharge et puisque je
suis accusé d'assassinat...
LE JUGE. - Au gibet, vous dis-je! Vous avez coupé Barbetje en morceaux, vous
l'avez mise en saumure, vous affichez de vous-même une trop bonne opninion, ce
sont trois cas pendables!... Et vous, femme, qui êtes-vous?
LA FEMME. - Je suis Barbetje...
LOTHARIO. - Dieu soit loué!... Vous voyez bien, monsieur le juge, que je ne l'ai
pas assassinée!...
LE JUGE. - Hem!... mais la saumure?
BARBETJE. - Non, juge, il ne m'a pas salée. Au contraire, il m'a fait beaucoup de
bien... c'est un homme excellent.
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LOTHARIO. - Vous l'entendez? Elle l'affirme.
LE JUGE. - Hem!... mais le troisième et dernier cas n'admet pas de réplique. Officier,
menez-moi cet homme au gibet, il est coupable d'orgueil. Et vous, greffier, n'oubliez
pas de motiver l'arrêt sur les règles de la jurisprudence patriarcale, d'après Lessing.
Cette boutade annonce de l'indépendance d'appréciation et de la nouveauté dans la
manière d'apprécier le système colonial de la Hollande, grosse question qui agite
depuis tant d'années la métropole et y sert de levier aux partis politiques pour se
renverser tour à tour. Max Havelaar, ou plutôt M. Douwers Dekker, avait trente-cinq
ans lorsque, nommé Résident-adjoint à Lebac, il se vit entouré d'obstacles. D'après
lui, c'est sur le résident-adjoint que se concentrent les difficultés du système. Ses
instructions lui commandent de remédier aux abus amenés par la rapacité des princes
indigènes et de leurs amis les hadjis (prêtres musulmans). Il doit se conformer aux
ordres du résident dont il dépend entièrement, mais il doit aussi ménager le radja et
lui laisser son importance. Or, la conciliation de ces deux devoirs n'est pas possible.
Pour un rien, le gouvernement révoquera l'adjoint et l'enverra dans quelqu'île retirée
de l'Archipel, tandis qu'il lui serait plus difficile de se débarrasser du radja.
Max Havelaar avait l'esprit prompt et saisissait rapidement les questions les plus
ardues; il s'amusait à les résoudre, mais il restait parfois embarrassé devant les cas
les plus simples et les plus ordinaires. La passion de la vérité et de la justice lui faisait
oublier ses devoirs immédiats, pour s'élever contre les abus sur lesquels le
gouvernement colonial a l'habitude de fermer les yeux.
Il s'indigna de la fausseté avec laquelle les rapports officiels accusent toujours la
situation coloniale comme des plus satisfaisantes. Les indigènes, pillés par le radja
et par ses acolytes (les princes indigènes et les hadjis), se plaignaient à lui; mais, dès
qu'ils étaient confrontés avec leur oppresseur, ils niaient effrontément tous leurs
sujets de plaintes. Le lendemain les doléances recommençaient, puis venait la même
comédie, suivie quelquefois de drames sanglants: on entendait parler de meurtres
étranges, quand les plaignants ne parvenaient pas à fuir. Ainsi les victimes de ce
système intolérable ne trouvaient aucun moyen d'obtenir justice.
Dans ses divulgations si intéressantes, l'auteur a jeté peut-être un peu
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trop les torts du système colonial sur de vieux fonctionnaires, blanchis sous le harnais,
qu'il a couverts de ridicule, au lieu de s'en prendre au gouvernement engagé dans la
mauvaise voie et entre les mains duquel lesdits fonctionnaires ne sont, le plus souvent,
que des instruments incapables de discerner le juste de l'injuste, ni le vrai du faux.
Il n'était pas besoin, non plus, pour nous intéresser au sort du Javanais, de le considérer
comme innocent et vertueux, comme un être pur et sans tache. Ne sait-on pas que le
despotisme a pour effet d'abaisser l'humaine nature au niveau de la brute? Et, quand
nous voyons un malheureux peuple, qui ne possède plus assez d'espérance pour
regarder le ciel, et à côté de lui ses exploiteurs couverts de ses dépouilles, quelque
dégradée que soit la victime, quelque civilisés que se prétendent ses maîtres, est-il
nécessaire de dire à qui nous réservons nos sympathies?
Toutefois, plus d'un chapitre, tel que le dix-septième, est, comme fait, d'une vérité
saisissante et, comme oeuvre d'art, l'une des plus belles productions hollandaises
dans la prose poétique. C'est l'histoire de Saïdjah, paysan javanais, et de ses buffles
enlevés par ordre du Radja pour être vendus aux bouchers de la ville voisine.
Max Havelaar a fait beaucoup de bruit chez nos voisins du Nord; en peu de
semaines, la première édition fut épuisée et l'auteur fut regardé comme un grand
écrivain.
Mais le Javanais est resté soumis au pillage organisé, dénoncé par M. Douwers
Dekker.
Multatuli terminait son livre avec vigueur:
‘Mon livre est mauvais, d'un méchant style; il n'y a pas d'harmonie entre les diverses
parties... l'auteur est incapable, pas de talent, pas de méthode...’
Bien, bien; mais le Javanais est maltraité.
‘Car voici le mérite de mon livre: toute réfutation est impossible.’
Puis, il annonçait qu'il traduirait son livre dans les langues d'Europe, pour porter ses
accusations devant le monde civilisé; qu'il le traduirait en malais, en javanais, en
bougi, etc., pour les porter aux intéressés; qu'il demanderait un mandat de représentant
‘pour protester contre la honte de sa patrie.’
Enfin, il s'adressait au roi:
‘C'est à vous que je dédie mon livre, Guillaume III, roi, grand-duc,
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prince, empereur du magnifique empire d'Insulinde, qui se déroule autour de l'Equateur
comme une guirlande d'émeraudes.
‘C'est à vous, Guillaume III, que je demande avec confiance si c'est votre volonté
impériale que là-bas trente millions de vos sujets soient maltraités, opprimés,
martyrisés en votre nom!
Ce courage souleva un véritable scandale. L'auteur persista et, l'année suivante, il
publiait la liste de tous les buffles volés, en 1857, aux indigènes, dans un seul des
arrondissements qui étaient sous ses ordres. Mais le scandale fut bientôt étouffé par
les habiles sous des éloges littéraires. L'auteur fut proclamé un homme de génie
défendant une thèse fausse. Le livre lui-même fut, pour ainsi dire, escamoté par un
protecteur adroit. Aucune traduction ne put en être faite, aucune édition nouvelle,
aucune édition à bon marché ne put paraître. L'oeuvre de l'homme de génie fut
reléguée dans les bibliothèques d'amateurs de style original. Que de fois l'auteur
s'est-il indigné de voir sa mission étouffée sous ces fleurs de rhétorique et sous
l'habileté d'une protection littéraire! Que de fois il a maudi ces hypocrisies de la
décadence qui séparent le fond de la forme et changent, malgré lui, l'avocat d'une
cause juste en faiseur de belles phrases et un apôtre de l'humanité en gentdelettre!
En 1864, l'Association pour le progrès des sciences sociales tenait son Congrès à
Amsterdam. La question de la colonisation était à l'ordre du jour. Écartée du débat
des sections, réservée habilement pour la séance publique, là même on essaya de
l'écarter par une fin de non-recevoir: Lavons notre linge en famille, disait-on, ceci
est une question hollandaise. - L'assemblée répondit: Les peuples sont en famille
dans le congrès, cette question est humanitaire. - M. Douwers-Dekker parut à la
tribune; il ne fit pas de discours; il affirma son livre, répéta l'accusation, y ajouta
quelques faits horribles, jugea d'un mot les deux partis officiels de la Hollande: Les
conservateurs veulent faire travailler les Javanais au profit du trésor public de la
Hollande, les libéraux, au profit des industriels hollandais. Enfin, il lut la conclusion
de son livre, son appel au pays, au gouvernement, au roi; et il put dire: On ne m'a
pas répondu. La nation hollandaise, représentée par son gouvernement, est
condamnée par défaut.
Depuis quelque temps, enfin, l'ouvrage a pu être traduit en partie en français pour
la Revue moderne, et un Hollandais, enthousiaste de
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l'écrivain et de sa cause, M. Nahuys s'est exercé à écrire en anglais, exprès pour le
faire connaître aux lecteurs qui lisent cette langue presque universelle.
Cependant, un Belge est amené, dans ses voyages, à se fixer à Java; il y passe quelques
années, il y essaie divers travaux, il s'y acquitte d'une mission à l'intérieur, qui le met
à même de juger, par ses propres yeux, de la situation du pays, et, à neuf années de
distance, il raconte les mêmes abus, les mêmes vols de buffles, les mêmes
exploitations du travail, les mêmes oppressions, les mêmes assassinats, les mêmes
crimes contre toutes les lois divines et humaines.
Le livre de M. Babut a une toute autre forme que celui de M. Douwers Dekker,
mais le fond est le même. Les deux auteurs ont groupé leurs observations autour d'un
personnage fictif; mais le Hollandais est plus humouriste, le Belge plus descriptif.
L'auteur hollandais plaide et tient le lecteur haletant sous ses récits, qui sont autant
d'actes d'accusation. L'auteur belge décrit, raconte, fait parler ses personnages, contient
ses sentiments; mais l'impression est la même. La condamnation de ce régime colonial
sort, tout aussi certaine, tout aussi puissante, de ces pages faciles à lire, où tout est
vrai, mais où la vérité prend la forme séduisante du roman.
M. Babut veut nous décrire les magnificences d'une nature tropicale, il nous
transporte d'abord en Suisse et nous prépare aux splendeurs de l'Équateur par des
paysages alpestres. Il veut nous intéresser aux luttes d'un jeune ingénieur, dans les
colonies; il nous montre son héros s'essayant à des travaux de mines dans les hautes
régions des Alpes. Il veut le mettre aux prises avec les mauvaises moeurs des colons
javanais; il nous intéresse à lui en lui donnant, en Europe, un amour profond et fidèle,
pour lequel il va tenter la fortune aux Indes. Son but est de plaider en faveur d'une
race d'hommes, lâchement exploitée; mais il ne perd pas une occasion de peindre
une nature riche et grandiose, dont on le sent encore ébloui; de rechercher l'histoire,
la littérature, les usages du pays; de nous faire assister à des fêtes dramatiques, à des
lectures de contes hindous, à des chasses réelles ou à des combats simulés du tigre
et du buffle. Il entre aussi dans les moeurs des colons, il nous fait vivre de leur
existence de luxe et de plaisir, de gaspillage et de vice; il nous montre leurs habitations
splendides, leurs fêtes superbes, leurs moeurs legères, leur état d'incertitude
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et leurs dangers. Alors, chaque fois qu'au milieu de ces scènes curieuses, de ces
descriptions intéressantes, de ces récits émouvants, il touche aux questions sociales
et politiques, aux intérêts de la colonie, aux souffrances des indigènes, soit qu'il fasse
exprimer ses idées par un personnage placé dans une situation qui les appelle et les
justifie, soit que plus rarement il prenne lui-même la parole, ces passages sont à leur
place, ils sont la suite naturelle du récit, ils paraissent des détails indispensables du
livre, ils s'harmonisent avec l'ensemble, comme la pensée sur le front d'un homme,
ou comme l'âme du paysage. Il faut un véritable sentiment artistique pour maîtriser
avec tant de soin sa pensée et sa forme dans un premier ouvrage.
Le lecteur arrive ainsi à la fin du livre, intéressé par tout ce qui peut plaire dans
des descriptions de voyage et dans un roman de moeurs étrangères; mais connaissant
toute l'histoire de cette malheureuse colonie, convaincu de la tyrannie que pèse sur
elle, et amené à la condamner d'autant plus que l'auteur a ménagé toute malédiction
et a parlé le haut langage de la science et de l'humanité.
Cette histoire est profondément triste. Avant le XIIIe siècle de notre ère, les Javanais
jouissaient d'une grande civilisation: ils avaient des villes immenses, qui devaient
ne le céder en rien aux plus vastes capitales de l'Indoustan; ils avaient des temples
en briques et en pierres artistement travaillées, dont plusieurs sont encore en ruines;
ils avaient une mythologie, décrite avec une simplicité pleine de grandeur dans la
Manak-Maya; ils étaient Boudhistes; ils avaient des poètes et des sculpteurs: un de
leurs poèmes, le Brata-Youdha, composé au VIIIe siècle, de plus de sept cents stances,
peut se comparer à Iliade. Ils étaient surtout cultivateurs; ils avaient un ensemble de
législation traditionnelle: l'Adat, objet encore de leur culte, et qui faisait de leurs
communes, avec leur lourah et leurs conseillers électifs, autant de petites républiques
confédérées en divers États.
‘Ce fut l'âge d'or de cette île fortunée’ dit l'auteur. On suppute qu'il avait duré
plusieurs siècles, lorsque les arabes envahirent l'île, et lui imposèrent, de par la
conquête, une sorte de régime féodal; chaque radja eut son château-fort d'où il
rançonnait ses sujets, et il partagea le pays à sa famille. Chaque commune fut ainsi
possédée, et la race javanaise, attachée à la glèbe du conquérant.
Mais le régime féodal a un danger; la rivalité des radjas tempérait forcément leur
despotisme.
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C'est ce système qui a été conservé et consolidé par la Hollande. L'Angleterre, après
Waterloo, avait rendu cette colonie à la Hollande; aprés diverses tentatives et plusieurs
révoltes, le général Vanden Bosch établit à Java ce système qui rapporte, bon ou mal
an, 90 millions à ce qu'on appelle la mère-patrie.
Le but est bien simple: Dégrever le budget de la Hollande. ‘En Hollande la petite
bourgeoisie ne s'occupe guère des élections: elle est satisfaite dès que les impôts lui
sont légers. Quant aux classes supérieures, elles mangent le gâteau.’ Le moyen, c'est
la possession du sol, le travail forcé, l'exploitation de tout un peuple, par l'entremise
de ses anciens tyrans, plus forts que jamais, car ils s'appuient sur la Hollande, plus
impunis, car l'administration européenne est obligée d'être leur complice.
Il serait impossible de donner ici les détails de cette exploitation des javanais.
En deux mots; on ne fait rien pour faciliter leur existence; ni route, ni police, ni
canaux, ni droits, ni justice, ni écoles; et on les laisse exposés à tous les abus: travail
forcé, rançon, vol, pillage, abus des femmes, mépris de toute morale.
Ils cultivent le riz; ils en doivent la plus grande partie à la Hollande, puis presque
tout le reste est pour le radja. Ils ont pour aide et pour ami, le buffle; au moindre
besoin, on le leur vole. S'ils ont une fille, qu'ils la cachent; si non, pour peu qu'elle
soit belle, elle leur sera enlevée. Ils se sont fait des charrettes; mais le bois manque
à la colonie, malgré les immenses forêts qui couvrent l'île, mais qui sont inabordables,
faute de routes; le gouvernement jadis fournissait le combustible aux fabricants de
sucre; il a préféré leur donner une indemnité en argent, qui ne suffit pas. Quelques
centaines de florins donnés au radja, et tout s'arrange. Le bois arrive par tas: on a
volé tous les chariots des paysans.
‘Sur les rives du Lédiri, dit M. Babut, la plupart des dessas (villages), n'avaient
plus de poules, plus un cheval, et, le nombre des carbos (buffles) ne suffisant plus à
la charrue, le paysan doit retourner son champ à la pelle et transporter ses produits
sur son dos. (11, 63.)
Ce pillage organisé a fait dire à notre auteur que ‘le tigre qui frappe les imaginations
européennes, est infiniment moins nuisible (à Java) que la rapacité des chefs
indigènes.’
Le buffle est d'un grand courage, il défend son maître contre le tigre;
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mais rien ne défend le paysan contre le radja et ses agents civils et religieux, auxquels
les indigènes n'osent pas même, ‘refuser celles de leurs filles qu'il leur plaît de choisir.’
(11, 126).
Ce régime ne peut se maintenir que par l'hypocrisie. Le peuple hollandais ne sait
pas ce qui se passe. Le voyageur ne peut guère le savoir; car une seule province, une
province modèle, celle qu'habitent les Hollandais, est ouverte à tous, et l'on ne pénètre
dans l'intérieur que difficilement.
Ce régime ne peut se maintenir que par le monopole: nulle propriété à Java, nulle
liberté de commerce.
Ce régime est un honte et un danger. Un peuple qui ne paie pas lui-même son
budget n'est qu'à demi-libre et à demi-civilisé. Le monopole dégrade l'exploitant non
moins qu'il lèse l'exploité. Comment la Hollande, habituée à ces faciles profits,
pourra-t-elle continuer en Europe à lutter sur le terrain de la liberté avec les autres
peuples industriels? ‘La Hollande, dit avec raison M. Babut, se trouvera dans la
situation où se vit l'Espagne quand elle dût renoncer aux trésors que ses galions
rapportaient du Pérou.’
C'est une grande loi de justice sociale qu'un peuple n'opprime pas impunément un
autre peuple. La Hollande est menacée dans sa prospérité comme dans son honneur
de nation libre.
M. Babut ne connaît pour remède à cet état mauvais qu'un principe, dont le
sentiment emplit tout son livre: la liberté, mère et fille de la justice: ‘Ouvrez Java à
l'industrie et au commerce universels?’ dit-il, en des pages imprégnées des plus nobles
idées modernes.
M. Babut propose aussi une entente de la Hollande avec la Belgique, qui a besoin
de débouchés. Ceci est des plus graves. La Belgique libre ne pourrait jamais accepter
de tremper la main dans ce système, pas même avec l'espoir de le transformer. Que
le régime soit d'abord humain, et nous verrons. Nous n'avons pas à dégréver notre
budget dans le sang et les larmes d'un peuple!
Quand César rentra en triomphe à Rome, chargé des dépouilles de la Gaule, il se
trouva au Sénat un Caton pour dénoncer ses crimes. Quand Warren Hastings porta
dans l'Inde cet odieux régime qui devait enrichir la Compagnie en déshonorant
l'Angleterre, il se trouva au Parlement des citoyens assez courageux pour maintenir
en accusation le proconsul.
La grande guerre de l'Inde a fait payer cher à l'Angleterre ses dépré-
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dations, et les Anglais ont perdu les États-Unis. Ces leçons profiteront-elles à la
Hollande? Les écrivains de talent ne lui auront pas manqué, en Hollande ni en
Belgique, pour lui crier le Caveant consules.

[Bijlage
Verslag van Sève over Congres 1864]
Bijlage
Verslag door Edouard Sève betreffende het verhandelde in de vijfde sectie van het
Internationaal Congres te Amsterdam, en Multatuli's optreden aldaar op 1 oktober
1864. Revue Trimestrielle, Onzième année, tome quatrième, blz. 347-370. (I.I.S.G.
Amsterdam; fotokopie M.M.)
De onderstaande twee fragmenten omvatten de inleidende paragraaf (blz. 347-348)
en de slotparagraaf (blz. 365-370).

Cinquième section
Président: HARTSEN. - Vice-Présidents: MM. BACHIENE et CORR. VANDER MAEREN.
- Secrétaires: MM. A. HOLTZMAN, KEER, DE ROISIN, DE DEYN et ED. SÈVE.
Cette année la cinquième section a tenu à examiner toutes les questions portées à
son programme, laissant aux orateurs, aux économistes et aux savants le soin d'étudier
ces graves sujets d'intérêt si général à notre époque d'une manière plus approfondie.
Bien plus, elle a tenu en l'honneur de M. Max Wirth, le noble, le digne soutien de
Schultze Delitsch, à entendre diverses communications fort intéressantes sur les
associations coopératives auxquelles elle avait déjà consacré plusieurs séances aux
Congrès précédents.
La cinquième section a, depuis la fondation de l'Association, montré un zèle ardent
à défendre les grands problèmes économiques de notre époque: uniformité dans la
législation, suppression de toutes les entraves apportées au libre développement des
facultés productives des nations, organisation du crédit, développement des
associations, et surtout cette grande question des colonies et celle non moins
importante de la suppression des douanes qu'elle remet chaque année avec une
conviction intelligente, inébranlable à son ordre du jour, en 1862 en l'étudiant, en
1863 en la résolvant, enfin, en 1864 en rassurant les gouvernements sur les
conséquences économiques de cette réforme sociale. N'est-ce point là remplir
dignement la mission que se sont imposée les membres de la section d'économie
politique? Les questions proposées à son examen, au Congrès d'Amsterdam, étaient
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au nombre de cinq. Les communications sur les associations coopératives en formaient
une sixième.
La plus importante pour les habitants de la Néerlande, celle qui produit au milieu
de ce peuple ordinairement si calme une agitation politique des plus violentes, avait
été réservée pour la séance générale du samedi 4er octobre, la dernière du Congrès
de 1864.
Nous avons vu dans les mémorables débats qu'ont soulevés la question coloniale
le spectacle imposant et d'une importance capitale pour l'Association internationale,
d'un ministre venant défendre à la tribune de ce parlement libre sa gestion comme
gouverneur des Indes, son administration comme ministre de cette heureuse Hollande
contre les attaques du courageux, du viril et sincère auteur de Max Havelaar et du
traité Sur le travail libre dans les Indes néerlandaises et l'agitation coloniale actuelle.
Nous reviendrons plus loin sur cette séance, la plus efficace, la plus directement
utile au but que se proposent nos congrès. Nous adoptons pour cette section la marche
que nous avons suivie l'année précédente, en donnant le compte rendu
malheureusement trop écourté des débats.

VI
‘Quelle a été et quelle doit être l'influence des sciences économiques sur le régime
colonial? Quels sont, au même point de vue, les droits et les devoirs des peuples de
l'Europe, qui possèdent des colonies, envers les aborigènes?’
Un grand nombre d'orateurs étaient inscrits sur cette question, qui depuis plusieurs
années fait l'objet de luttes passionnées dans les chambres néerlandaises; aussi à
aucune des trente-trois séances du Congrès des sciences sociales de cette année ne
vit-on une affluence plus grande, un public plus agité et manifestant plus ouvertement
ses antipathies et ses sympathies. Deux partis étaient en présence: l'un qui considère
les possessions comme un pays conquis dont on doit tirer le plus d'avantages possibles,
l'autre qui veut étendre aux colonies les bienfaits des réformes obtenues dans la
mère-patrie.
On avait annoncé que M. Vander Putte, le ministre des colonies actuel, devait
prendre la parole; on savait que parmi les inscrits se trouvaient le savant homme
d'État M. Rochussen, ancien gouverneur des possessions néerlandaises, et M.
Douwes-Dekker, connu par

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

568
ses écrits violents et énergiques sur la situation des colonies. (M. Douwes-Dekker
fut longtemps fonctionnaire de l'État; ses écrits publiés sous le pseudonyme de
Multatuli (j'ai beaucoup souffert), eurent un immense retentissement en Néerlande.)
Il n'en fallait pas plus pour attirer un nombre considérable de Hollandais; ce peuple
ordinairement si calme, si flegmatique, a prouvé pendant cette mémorable séance
que la passion sait l'aiguillonner et même le dominer.
Nous exprimerons à cette occasion le regret que nous avons éprouvé de voir le
président de la 5e section, M. Hartsen, oublier les devoirs de la présidence qui
commandent l'impartialité la plus complète. L'assemblée exprimait le désir de voir
continuer la discussion et d'entendre d'autres orateurs répondre à M. Rochussen, M.
Bachiene entre autres; mais M. Hartzen a enlevé adroitement la clôture, malgré de
vives protestations. Certes de raisons de délicatesse pouvaient engager notre président
à abuser de son autorité, MM. les ministres des finances et des colonies siégeant à
notre bureau; mais dans une association qui a inscrit sur son drapeau: tolérance et
liberté, la discussion n'a rien à craindre quant à la dignité qui doit régner dans
l'expression de chaque opinion.
M. Douwes-Dekker avait mis trop de passion dans l'expression de sa pensée, mais
ce n'était point une raison pour supposer que M. Bachiene, conseiller d'État, notre
vice-président, et les deux orateurs inscrits, eussent pu froisser le parti conservateur
dont M. Hartsen est l'un des partisans les plus fervents. L'Association, on se le
rappellera, n'a pas d'opinion; elle laisse à ses membres leur liberté et une responsabilité
complète.
Voici le résumé fidèle et impartial de la séance du 1er octobre:
M. PAUL BLANC. Depuis 34 ans la conquête de l'Algérie est accomplie par la prise
d'Alger, et aujourd'hui la France ne sait pas encore tirer parti de sa colonie. Elle n'est
pas parvenue à rendre les indigènes heureux, ni à tirer de l'Algérie un parti financier.
Le gouvernement semble ne s'être préoccupé que de l'organisation d'un clergé moitié
musulman, moitié gallican. L'administration intérieure est aux mains d'hommes peu
honnêtes et peu moraux, qui ne vivent que d'exactions qui pèsent et s'exercent sur
les aborigènes en toutes circonstances. Rien n'a été négligé pour faire détester la
mère-patrie. Ces administrateurs arabes ne sont pas soumis à un contrôle sérieux. Le
séna-
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tus-consulte récent, au lieu de supprimer ce fâcheux état de choses, a établi la
mainmorte, abus non moins monstrueux, et aggrave la rigueur du régime despotique
qui écrase les populations arabes. Rien n'est fait ni pour la liberté individuelle, ni
pour la liberté politique, ni pour la liberté commerciale.
L'administration de la justice manque de règles et d'organisation. Le résultat de
cette politique, c'est l'insurrection, nous en sommes témoins. La France avait le devoir
de doter sa colonie de bonnes institutions, d'assimiler les indigènes aux colons.
M. DE CONINCK affirme que l'achat et la vente des terres est libre en Algérie.
M. BLANC. Cela n'est vrai que pour le vingtième du territoire.
M. BAKE examine la question coloniale au point de vue international. Il se demande
si l'économie politique est applicable aux colonies composées en majorité
d'aborigènes. Il ne l'admet qu'exceptionnellement, se fondant sur la situation sociale
des colonies qui ne comporte pas l'application des principes de cette science tout à
fait occidentale. Il s'occupe spécialement de la colonie javanaise.
Il prend pour exemple le principe de la liberté du travail. Suivant lui, la liberté du
travail n'est pas possible, le travail doit être forcé à cause de l'indolence et de
l'ignorance des populations, à cause de la possession commune des terres, et enfin à
cause du payement de l'impôt en travail. La concurrence du travail n'est pas davantage
possible en raison de ce que l'État est l'unique producteur et producteur privilégié,
qu'il règle seul le salaire et l'offre.
M. VAN SOEST. Les colonies possèdent dès leur début une existence souveraine
et indépendante et les mêmes aspirations vers la liberté que les métropoles. Le
problème est tout entier dans la liberté combinée avec un patronage tutélaire. Il faut
proscrire l'idée exclusive de l'exploitation des colonies au profit du lucre qui
caractérise la colonisation des trois derniers siècles. Il faut l'application sincère des
principes de l'économie politique, l'affranchissement des populations des colonies:
c'est ce que la Hollande a méconnu depuis 1830. L'or et le lucre ont été sa seule
préoccupation. Elle a établi un système mixte que n'est ni le monopole ni la liberté,
et qui laisse subsister la servitude. Droit au travail, droit à la propriété et liberté
sociale de l'indigène, tel est le but auquel il faut tendre, tel est le devoir des métropoles.
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Il faut introduire chez les races asiatiques le génie civilisateur de l'Europe, au lieu
de lui fermer les portes des colonies par l'oppression et la tyrannie.
M. DOUWES-DEKKER. L'effet de la science économique sur le régime colonial
hollandais a été nul. L'erreur des conservateurs hollandais est d'imposer aux aborigènes
des colonies javanaises le travail au profit de la mère-patrie; l'erreur des libéraux est
de vouloir exclusivement l'exploitation des colonies par les industriels et les
commerçants de la métropole. L'orateur proteste contre ces deux erreurs. Il n'est ni
d'un parti ni de l'autre, mais du parti des hommes de coeur; il s'élève avec une
véhémence inouie contre ceux qu'il pense ne pas avoir accompli dignement leur
devoir. Au milieu de l'agitation que provoquent ses accusations, M. Douwes-Dekker
termine son discours en citant quelques lignes de son dernier travail que nous avons
rappelé plus haut, en demandant que la mère-patrie accomplisse une mission de
civilisation.
M. ROCHUSSEN (ancien gouverneur des Indies néerlandaises) prend la défense du
gouvernement hollandais injustement attaqué. Il indique les résultats obtenus par
l'administration hollandaise. L'ancien système du parti colonial a disparu pour faire
place à la liberté individuelle. La servitude du travail est abolie. L'orateur compare
l'état administratif des Indes néerlandaises et des Indes anglaises. Il trouve que
l'intention de l'Angleterre a été bonne, mais elle n'a été ni prudente ni politique.
L'Angleterre a voulu former l'Indien à son image, sans tenir compte de la race, du
climat, des moeurs, de la religion. Les principes européens n'étaient pas applicables.
De là de mauvais résultats. Les castes hostiles, le clergé blessé dans ses convictions
religieuses, le peuple appauvri et froissé dans ses moeurs; à côté d'un riche un
demi-million de pauvres, l'exploitation des indigènes par l'usure, l'impôt grevant le
sol d'une manière excessive et rendant la propriété impossible à l'indigène. Telle est
la cause de la révolte récente des Indiens qui a été un enseignement que l'Angleterre
a utilisé en revenant peu à peu de ses anciennes erreurs. Dans les Indes néerlandaises,
les épiciers armés ont disparu. Depuis que nos possessions nous ont été rendues, les
principes sociaux y ont été introduits en harmonie avec les éléments méconnus dans
les Indes anglaises. De 1816 à 1830, la Hollande a dû faire de grands sacrifices pour
ses colonies. En 1830, le général Vanden Bosch introduit un système de culture basé
sur
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l'indivision du sol, et l'usufruit divisé et le fermage ainsi que la corvée payés par un
tantième du rendement de la terre. Cette base doit être modifiée pour que la civilisation
puisse progresser. Ce sera l'oeuvre certaine de l'avenir. La grande difficulté matérielle
est l'irrigation qui ne peut se faire partiellement.
L'orateur expose la statistique des résultats de dix années (1852-1862); le total des
bénéfices est de 729,000,000 florins, mais les dépenses par contre étaient en 1852
de 65 millions, en 1862 de 92,000,000 florins. La mère-patrie n'est donc pas une
marâtre, elle a dû s'imposer de nobles sacrifices.
La population a augmenté considérablement; en 1851 elle était à Java de 9,186,000
habitants, et en 1861 de 12,000,000, soit une augmentation de 31 p.c., qui ne nous
effraye pas parce que les moyens de production ont suivi la même marche.
Dans la même période décennale on a vu s'augmenter l'importation de 33 p.c. et
l'exportation de 34 p.c.
Ces chiffres attestent d'heureux progrès qui n'ont pas échappé à l'attention de
l'étranger. M. Mony rend hommage à ces résultats et propose nos colonies comme
exemple à l'Angleterre pour la bonne harmonie entre l'indigène et l'Européen. Don
Louis d'Estrada (Espagnol) atteste que le respect des institutions et usages du pays
assure à la Hollande les meilleurs résultats de ses colonies, tant à l'avantage du
gouvernement qu'à celui du pays. Nous ne nous arrêterons pas dans la voie de progrès.
M. GALLOS, ancien directeur des colonies françaises, propose également la
Hollande pour modèle.
L'orateur estime donc que la Hollande a bien fait, mais le progrès est possible
surtout quand la prudence sert de guide.
La science sociale et la science économique ont leur puissance bienfaisante; elles
peuvent avoir leur excès surtout par les mesures bonnes en principe, mais trop
précipitées dans leur application. Il faut concilier les intérêts des colons et des
indigènes.
M. POTVIN s'attache à la seconde partie de la question, des devoirs des peuples
envers les colonies. Le devoir et l'intérêt s'harmonisent en une équation exacte; son
principe est que nul peuple n'a droit de conquête sur un sol occupé. Le droit des gens
veut l'égalité des peuples. Sous prétexte de civilisation, de nombreux crimes de
lèze-nation ont été accomplis; mais le fait existe, quelles sont ses conséquences au
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point de vue des devoirs? Le travail doit être libre par la liberté de l'échange, qui ne
doit pas être l'objet d'un monopole au profit de la métropole. C'est l'émancipation du
peuple des colonies plutôt que la perpétuité de la possession que l'on doit avoir en
vue.
L'orateur croit qu'il importe d'encourager le croisement des races, en d'autres termes
d'appliquer le principe de l'égalité des races.
M. VAN ALPHEN fait ressortir les bienfaits obtenus en Hollande par la publicité
de tout ce qui concerne les questions coloniales. La publicité est le frein des abus. Il
demande la nomination d'une commission d'enquête sur l'importante et grave question
des colonies.
La séance est levée au milieu de la plus vive agitation, et les membres du Congrès
se séparent satisfaits de la discussion ardente et passionnée qui a terminé dignement
les travaux du Congrès de 1864.
ÉDOUARD SÈVE.

[juli 1869
Multatuli schrijft Causerieën VIII]
Midden juli 1869
Multatuli schrijft voor De Locomotief te Semarang Causerieën VIII. De tekst komt
niet in het blad voor, hetzij omdat de kopij de redactie nooit heeft bereikt, hetzij
omdat de redactie bezwaar had tegen plaatsing. Zie V.W. IV, blz. 180-189 en 730.

[20 juli 1869
Van den Rijn (LXX)]
20 juli 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
168. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 18 Julij.
Men leest in de Zeidlitzer-Correspondenz: ‘Vele zuid-duitsche dagbladen hebben
met blijkbaar leedvermaak gebruik gemaakt van zekere in de hessische Kamers door
den auditeur Verdier afgelegde verklaring, volgens welke in het pruissische leger
nog altijd ligchamelijke tuchtiging zou worden toegepast. Met gejuich is dat berigt
ontvangen door alle organen van de pers, welke het zich tot taak schijnen te stellen,
alles wat pruissisch is verachtelijk te maken in de oogen van Europa. De waarheid
gebiedt ons, openlijk te verklaren, dat onder alle europesche legers de pruissische
armee de eerste was, waarbij de straf van stokslagen feitelijk werd afgeschaft. Slechts
als bepaling in de reglementen bleef de ligchamelijke tuchtiging bestaan, en wel bij
uitsluiting toepasselijk op zoodanige militairen, die wegens ont-
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eerende wanbedrijven onwaardig waren verklaard, de nationale kokarde te dragen.
Doch ook zelfs deze bepaling, die sedert lang slechts eene doode letter was in het
militair wetboek, werd reeds in 1848 bij Kabinets-order en in 1852 bij eene wet
geheel en al ingetrokken. De dwaling van den heer Verdier kan verklaard worden
door het verwarren van veroordeelde militairen met militairen in werkelijke dienst.
De tot kruiwagenstraf gecondemneerden zijn, even als burgerlijke veroordeelden, in
zake van zwaar vergrijp tegen de tucht, onderworpen aan de toepassing van
ligchamelijke straffen. Doch zelfs daarin staat ons de bekende humaniteit der
pruissische tuchthuis-directien borg voor eene menschelijke toepassing harer wettelijke
bevoegdheid. Wij kunnen met zekerheid getuigen, dat er niet dan hoogst zelden tot
ligchamelijke tuchtiging wordt overgegaan.’ - Hetzelfde blad, waaraan bovenstaande
regelen ontleend zijn, behelst eene mededeeling uit Frankfort, volgens welke het
getal der jongelieden, die hun ontslag vragen als pruissisch onderdaan, in die stad
hoe langer hoe meer toeneemt. In den loop van dit jaar zijn bij de Regering reeds
129 daartoe strekkende verzoekschriften ingekomen, en wel grotendeels van
jongelieden beneden de zeventien jaren, welker ouders niettemin pruissische
onderdanen blijven. ‘Het is zeer te betreuren (zegt de berigtgever), dat de wet geene
vrijheid schijnt te geven, zoodanige verzoeken afteslaan; wij hebben althans niet
vernomen, dat de inwilliging van regeringswege geweigerd is.’
- Volgens de Neue Mosel-Zeitung, neemt het aantal der landverhuizers, die van
plan zijn, zich aan de Mormonengemeente in N.-America aantesluiten, voortdurend
toe. Onlangs is uit de omstreken van Trier een gezelschap van ongeveer 60 personen
vertrokken, wier gezamenlijk vermogen, hetwelk zij in contanten bij zich voerden,
meer dan 100,000 th. bedroeg. De geestelijkheid heeft, op uitnoodiging van den
bisschop van Trier, zeer tegen deze beweging gewaarschuwd. In alle kerken van het
bisdom is een mandement voorgelezen, waarin de Mormonen-secte wordt geschetst
als eene goddelooze, onzedelijke bende, en allen, die zich daaraan aansluiten, met
zware kerkelijke straffen worden bedreigd. Tevens wordt in genoemd blad melding
gemaakt van het toenemen der gemeente van de zoogenaamde Wederdoopers. Bij
deze lieden wordt de plegtigheid van den doop niet dan aan volwassen personen, en
wel door indompeling te middernacht, in de Moezel, verrigt.
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- Volgens de Rijnsche bladen, hebben de studenten te Leipzig besloten, een
zoogenaamd eeregerigt in het leven te roepen, hetwelk zich tot taak stellen zal, de
duellen zoo veel mogelijk te voorkomen en te verhinderen. De dood van den student
von Gablenz, die onlangs in een tweegevecht is omgekomen, heeft tot dezen maatregel
aanleiding gegeven.

[20 juli 1869
Causerieën III en IV in De Locomotief]
20 juli 1869
De Locomotief te Semarang publiceert, onmiddellijk na het derde gedeelte van
Causerieën III, het eerste gedeelte van Causerieën IV. De andere gedeelten worden
opgenomen in de nrs. van 24 juli en 27 juli 1869. Zie V.W. IV, blz. 137-147 en 728.

[21 juli 1869
Van den Rijn (LXXI)]
21 juli 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
169. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)
het aanstaande Concilie: de door Pius IX tegen 8 december 1869 in het Vaticaan
bijeengeroepen algemene kerkvergadering.
polonismus: de Pools sprekende gewesten van het tsaristische Rusland waren
grotendeels rooms-katholiek, maar hun geestelijken werden door de grieks-katholieke
kerkelijke en politieke machthebbers systematisch in hun werk belemmerd.

Van den Rijn, 19 Julij.
Een te Weenen gevestigd correspondent der Kölnische-Zeitung, aan wiens berigten
deze blijkbaar gewigt hecht, schrijft, onder dagteekening van 15 Julij, aangaande het
aanstaande Concilie te Rome het volgende: ‘Sedert mijne laatste berigten over de
houding der mogendheden met opzigt tot het Concilie hebben zich veranderingen in
den toestand opgedaan, die vermeld verdienen te worden. In de eerste plaats hebben
de geruchten omtrent het verwijderen der fransche troepen uit Rome klaarblijkelijk
eene groote en waarlijk niet ongegronde bezorgdheid verwekt. Daaraan moet het
worden toegeschreven, dat de nuntius bij het Hof der Tuilerien, msgr. Chigi, plotseling
den last heeft ontvangen, den Keizer medetedeelen, dat de Curie niet zou nalaten,
eerlang de mogendheden uittenoodigen om zich door diplomaten in het Concilie te
doen vertegenwoordigen. Het Vaticaan zal eene groote overwinning over zich zelf
moeten
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behalen om die concessie te doen. Men vreest toch voorzeker te Rome, dat uit die
toetreding der diplomatie eene soort van Stenden-Conferentie zal kunnen ontstaan,
welke, de besluiten van het Concilie op den voet volgende, tegen elk op
staats-kerkelijk gebied tredend votum onmiddelijk een veto zou uitspreken en, om
zoo te zeggen, het Concilie op heeter daad betrappen en onschadelijk maken zou.
Evenwel beschouwt men die gebeurlijkheid, in vergelijking met een mogelijk prijs
geven van Rome, als de kleinste ramp. Op Napoleon heeft de bedoelde mededeeling
echter geen indruk gemaakt; hij volhardde in zijn stilzwijgen; hetwelk in de Rome
toegedane kringen voortdurend nachtmerrien veroorzaakt. Wel is waar liet hij te
Weenen, en vermoedelijk ook te Florence, vragen, wat men daar dacht te doen,
ingeval zulk eene uitnoodiging ontvangen mogt worden; doch hij werd door het
antwoord niet ontheven van den hem verleenden voorrang. Terwijl deze kwestie
alzoo nog open blijft, doen vele kenteekenen vermoeden, dat de Keizer van Frankrijk
het deelnemen aan het Concilie aan de bisschoppen, op hunne eigene
verantwoordelijkheid, zal toestaan, met andere woorden, hen daaromtrent geheel vrij
zal laten.
‘Intusschen heeft eene andere groote mogendheid, Rusland, reeds een besluit
genomen. De omstandigheid, dat Weenen de plaats is geweest, waar de
onderhandelingen gevoerd zijn geworden, stelt mij in staat, u daaromtrent
bijzonderheden medetedeelen, voor welker juistheid ik kan instaan. De hier
geaccrediteerde nuntius wendde zich namelijk tot den russischen zaakgelastigde,
baron Uxkull, met de vraag, of de Regering van den Czaar bereid was, den
bisschoppen van het land den uitnoodigingsbrief voor het Concilie te doen toekomen.
Prins Gortschakoff verlangde, voordat hij daarop antwoordde, naauwkeurige
ophelderingen omtrent het doel der Kerkvergadering, met name eene duidelijke
uiteenzetting van het onderscheid, hetwelk door de Curie tusschen katholicismus en
polonismus gemaakt wordt. Naar aanleiding daarvan, zond de kardinaal Antonelli
eene memorie in, waarin op bitteren toon al de beleedigingen en vervolgingen werden
opgesomd, die de Katholieke Kerk, onder anderen in den laatsten tijd, van de russische
Regering te verduren heeft gehad. Msgr. Falcinelli gaf van die depeche kennis aan
het russische Kabinet, hetwelk weldra ronduit verklaarde, dat het onder zulke
omstandigheden aan de bisschoppen geene vergunning kon geven

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

576
om het Concilie bijtewonen. Van Rome uit trachtte men wel, dat besluit te doen
herroepen, door te verzekeren, dat de bedoelde depeche alleen bestemd was geweest
ter vertrouwelijke inlichting van den nuntius alhier, maar geenszins om aan het
Kabinet van Petersburg medegedeeld te worden; doch Prins Gortschakoff bleef bij
zijn besluit. Het was hem niet te doen geweest om den toon of den vorm eener
pauselijke verklaring, maar om haren inhoud, en dien had hij uit de aanklagt van den
kardinaal Antonelli voldoende leeren kennen. De bisschoppen van Rusland zullen
dus niet naar Rome gaan, en daarbij zal het wel blijven.’
- Volgens berigten uit Berlijn, is de bekende volksleider dr. von Schweitzer, tevens
Afgevaardigde in het noord-duitsche Tol-Parlement, verkozen tot voorzitter van de
Algemeene Duitsche Arbeiders-Vereeniging. In het blad de Socialistische Democraat
wordt door den heer Fritz Mende, nadat hij zijnen geestverwanten deze verkiezing
had medegedeeld, op de volgende wijze lucht gegeven aan de verwachtingen, die de
socialistische Vereeniging van haren nieuwen voorzitter koestert: ‘Het is te hopen
en te onderstellen, dat de nieuwe president met vaste hand de teugels der organisatie
voeren zal, en dat hij nooit, om een klein oogenblikkelijk voordeel, de heerschende
oorzaak van het bestaan onzer Vereeniging miskennen zal. Hij moet, gelijk Marat,
de grootste republikein van zijnen tijd, het uitdrukte, de Vereeniging leiden als dictator
met een kogel aan het been, en de naam van dezen kogel is: “grondbeginsel en
organisatie”’. In hetzelfde nummer van het genoemde blad verklaart dr. Schweitzer
(‘als moderne Marat, dat is: als dictator met een kogel aan zijn been’, voegt de
Kölnische-Zeitung spottend daarbij), dat hij zich beschouwt als door het algemeene
stemregt, namelijk door den souvereinen wil van de Vereeniging der arbeidslieden,
tot zijne nieuwe functien geroepen te zijn. Mede in hetzelfde nummer van den
Social-democrat wordt een stuk aangetroffen, tegen de vijanden van dr. Schweitzer
gerigt, waarin de volgende zinsneden voorkomen: ‘De Republiek heeft in 1848 te
Parijs de arbeiders nedergesabeld. Indien gijlieden dus van Republiek spreekt, gij
dwazen! roept dan niet om de Republiek zonder meer; verklaart u duidelijk, en zegt,
dat wij de roode Republiek eischen. Begrepen? Gij ziet het, wij durven verder gaan
dan gij; dat is omdat wij geene dwazen zijn.’
- Naar men uit Frankfort verneemt, worden er opmetingen gedaan,
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om die stad door middel van een kanaal met den Rijn te verbinden. De Kamer van
Koophandel in die stad heeft de daartoe noodige concessien gedaan, en zich borg
gesteld voor de gelden, die, ter zake der vereischte onteigeningen, zullen moeten
worden uitbetaald.
- Berigten uit Mainz maken voortdurend melding van zekere spanning tusschen
het pruissische garnizoen en de bevolking dier stad. De Mainzer-Anzeiger deelt
eenige voorvallen mede, die ten bewijze moeten strekken, dat de militairen
voortdurend twist zoeken, en daarbij telkens van hunne wapenen gebruik maken.
‘De toestand, waarin wij hier verkeeren (aldus besluit genoemd blad), is inderdaad
onhoudbaar, en het was te wenschen, dat de staatkundige noodzakelijkheid, die ons
tot het dulden van zoo veel brutaal geweld schijnt veroordeeld te hebben, tevens
medebragt, dat wij dan slechts terstond geheel en al in Pruissen werden ingelijfd.
Wel zou daardoor de sympathie niet op eenmaal worden opgewekt, doch het was
alsdan te voorzien, dat het garnizoen zich langzamerhand gewende, ons als
medeburgers te beschouwen. Thans schijnen wij in het oog der pruissische soldaten
vreemdelingen of zelfs vijanden te zijn, omtrent wie elke moedwil geoorloofd is.’
- Laatstleden zaturdag heeft de regtbank te Dusseldorp uitspraak gedaan in de zaak
van het lid van den noordduitschen Rijksdag, den heer Mende, en eenige andere
personen, tegen wie, zoo als bekend is, eene geregtelijke vervolging was ingesteld
wegens ongeregeldheden, die in eene eenigen tijd geleden te Gladbach gehouden
volksbijeenkomst zijn voorgevallen. De Afgevaardigde Mende is tot eene
gevangenisstraf van een jaar, en drie anderen zijn tot gevangenzetting voor den tijd
van eene maand veroordeeld. De vijf-en-twintig overige aangeklaagden zijn
vrijgesproken. ‘Uit het verhoor der getuigen à charge en à décharge (zegt de
Düsseldorfer-Zeitung) bleek, dat men niet met eene voorbedachte arbeiders-beweging
te doen had, maar met een standje, waartoe de Afgevaardigde Fritz Mende zeer zeker
in de eerste plaats aanleiding had gegeven. Die heer had toch gesproken van de
aanstaande verschijning eener sociale revolutie met vliegende haren, die met metalen
sandalen alles zouden vertreden, 't geen haar in den weg stond, indien de sociale
kwestie niet op vreedzame wijze werd opgelost. Evenzoo verhaalde hij van de
hongerige maag der arbeiders en van het onregt, dat de werkgevers plegen en de
handwerkslieden dulden moesten, en van de hooge belastingen,
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die de onder de Linden te Berlijn wandelende militairen veroorzaakten. Wat de
overige 28 aangeklaagden betrof, kon slechts van drie bewezen worden, dat zij de
hun te last gelegde baldadigheden hadden gepleegd. Tevens bleek uit het
getuigenverhoor, dat het niet mogelijk was geweest, de zaal, waar de bijeenkomst
werd gehouden, terstond na het bevel van den inspecteur van politie te verlaten, daar
die zaal vooreerst niet meer dan één naauwen uitgang had en ten andere op de eerste
verdieping van het gebouw was gelegen.’

[22 juli 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]
22 juli 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli. (Kopieboek 47, Museum Enschedé,
Haarlem; fotokopie M.M.)
Gezien de datum mag men aannemen dat Multatuli heeft gevraagd het
achterstallige honorarium over de maand juni, en tevens dat over de nog lopende
maand juli te mogen ontvangen.
Den Heer Douwes Dekker
te 's Gravenhage
Haarlem 22 Julij 1869.
WelEdele Heer
Wij hebben de eer U ingesloten toetezenden een Muntbiljet No. 622 H groot f50
ter voldoening van Uw honorarium voor de maanden Junij & Julij verschijnend Ulto.
dezer.
Wij verzoeken U ons de goede ontvangst te willen berigten en hebben de eer met
hoogachting te zijn,
UWEd. Dw. Dienaren

[23 juli 1869
Van den Rijn (LXXII)]
23 juli 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 171.
(Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)
Florence: hoofdstad van het koninkrijk Italië, zolang Rome tot de kerkelijke staat
behoorde.

Van den Rijn, 21 Julij.
Aan de wurtembergsche Staats-Anzeiger wordt uit Weenen het volgende geschreven:
‘Men meent hier met zekerheid te weten, dat tusschen Frankrijk en Italie eene nieuwe
overeenkomst gesloten is, volgens welke de fransche troepen uiterlijk binnen drie
maanden den
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Kerkelijken-Staat zullen ontruimen. Men voegt daarbij, dat de vriendschappelijke
bemiddeling van Oostenrijk veel tot het tot stand komen dezer overeenkomst heeft
bijgedragen.’
Uit Rome is, onder dagteekening van 15 Julij, aan de Kölnische-Zeitung omtrent
dezelfde zaak het volgende gemeld: ‘De onderhandelingen tusschen Italie en Frankrijk
voor den pauselijken Stoel geheim te houden, is moeijelijk, want er loopen veel fijne,
ten deele zelfs onzigtbare, draden uit de Tuilerien naar het Vaticaan. De reis van de
heer Conti (chef van 's Keizers Kabinet) naar Italie baart hier minder bezorgdheid
dan de berigten, welke pater Troullet uit Parijs herwaarts heeft overgebragt. Deze
geestelijke is aan het fransche gezantschap te Rome verbonden en staat in persoonlijke
betrekkingen tot de keizerlijke familie; hij is binnen weinige weken reeds voor de
derde maal heen en weder gereisd. Men wil weten, dat Keizer Napoleon juist bij de
laatste verkiezingen zekerheid heeft zoeken te verkrijgen, in hoe ver de geestelijkheid
hem nog van dienst zal kunnen zijn, en dat hij in het vervolg overeenkomstig de
daaromtrent verkregen ervaring wil handelen. Al kan er nu niet wel spraak zijn van
eene pressie der keizerlijke politiek op de besluiten van den Paus, zoo is toch hier
ter stede niet onduidelijk de wensch te kennen gegeven om vóór de bijeenkomst van
het Concilie eene schikking tusschen Rome en Florence tot stand te zien komen. Om
dit te bevorderen worden onderscheidene demonstratien gedaan, en wordt het uitzigt
geopend op buitengewone gebeurtenissen, welke gevaarlijk voor het Concilie zouden
kunnen worden.’

[26 juli 1869
Van den Rijn (LXXIII)]
26 juli 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche courant, no.
173. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 22 Julij.
De benoeming van graaf Eberhard zu Stollberg-Wernigerode tot regerings-president
der provincie Pruissen is door verschillende liberale dagbladen zeer gelaakt, en in
vele werd het als eene onbetwistbare daadzaak vastgesteld, dat graaf Stollberg deze
benoeming slechts te danken had aan hooggeplaatste relatien en aan zijne conservative
gevoelens. Ten opzigte zijner bekwaamheden werd medegedeeld, dat hij, in zijne
betrekking als voorzitter van het Heerenhuis, nooit
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andere toespraken of redevoeringen had gehouden, dan die, welke hem door den
geheimen regeringsraad dr. Metzel waren ‘geleverd.’ Laatstgemelde ambtenaar heeft
dezer dagen eene in de Rijnsche couranten overgenomen verklaring openbaar gemaakt,
waarin dit beweren als logenachtig wordt gebrandmerkt. De heer Metzel verzekert,
den heer Stollberg nooit andere diensten te hebben bewezen, dan aan andere
voorzitters van het Heerenhuis, welke hij, in hoedanigheid van chef-de-bureau dier
vergadering, voorzien moest van tot het goed verstand der zaken noodige materiaal
en verlangde bescheiden. ‘Wie met den graaf von Stollberg van nabij bekend is (aldus
drukte de heer Metzel zich uit) zal mijne verzekering niet behoeven. De gansche
beschuldiging draagt evenwel het kenmerk eener volslagen onwetendheid en van
gemis van kennis der parlementaire eischen en gewoonten. De boosheid der aanvallers
heeft hen verleid tot eene zotternij, dewijl ieder toch zou kunnen weten, hoe
onmogelijk het is, alle incidenten van een parlementair debat, waar het vooral op
grondige kennis der behandelde zaken en vlugheid van opvatting aankomt, vooruit
te zien.’
- In de meeste Thuringsche hertogdommen is dezer dagen een besluit genomen,
krachtens hetwelk een in één derzelve geadmitteerd geneesheer de bevoegdheid zal
bezitten om ook in de andere Staten zijne praktijk uitteoefenen, en zelfs zich daar
voortdurend te vestigen. Deze nieuwe maatregel omvat de Staten Weimar, Altenburg,
Coburg-Gotha, de beide Schwartzburgen en de twee afdeelingen van het land Reuss.
Gelijk men ziet, is Meiningen daaronder niet begrepen. Dat Hertogdom is dan ook,
wat de regterlijke organisatie betreft, nog geenszins homogeen met de andere
Thuringsche Vorstendommen ingerigt.
- Uit het Dessausche wordt geschreven, dat dezer dagen door den Landdag het
nieuwe eeds-formulier is vastgesteld voor lidmaten der Christelijk-afgescheiden
gemeenten. Tevens is een einde gemaakt aan de sedert tien jaren behandelde kwestie
over een verdrag met de erven van het Bernburgsche Vorstenhuis, over de
zoogenaamde allodiale bezittingen. Er zal aan de regthebbenden, zoowel voor
hoofdsom als voor achterstallige renten, een bedrag van 1,240,000 th. worden
uitbetaald, en wel in vijf termijnen, waarvan de laatste op 1 Julij 1873 zal afloopen.
Daartegenover staat, dat de gezamenlijke Bernburgsche allodiaal-gronden op den
Staat Anhalt-Dessau in
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eigendom overgaan. De middelen tot dezen afkoop zullen hoofdzakelijk gevonden
worden uit het verkoopen van gronden, althans voor zoo ver de in 's lands kas
voorhanden zijnde gelden tot delging van staatsschulden mogten blijken daartoe niet
toereikend te zijn.
- Volgens berigten uit Munchen, zou de Landdag aldaar tegen het midden van
September bijeengeroepen en waarschijnlijk kort daarna weder ontbonden worden.
De Kamer is namelijk aldus zamengesteld, dat de twee hoofdpartijen, die der
ultramontaan-particularisten en die der nationaal-liberalen, ongeveer even sterk zijn,
en dus van de toevallige afwezigheid van een paar leden de meerderheid zou kunnen
afhangen. Daaruit volgt, dat de Kamer gevaar liep van op twee achtereenvolgende
dagen twee geheel en al tegen elkander inloopende besluiten te nemen. In een uit de
beijersche hoofdstad aan de Kölnische-Zeitung gerigt correspondentie-artikel wordt
gezegd, dat nergens in geheel Duitschland de partijen zoo scherp tegenover elkander
staan als in Beijeren. ‘Eene middenpartij (aldus drukt die correspondent zich uit)
bestaat hier niet, en de zoo gewenschte geest van verzoening is, helaas! ver te zoeken.
De alom verspreide dagblad-litteratuur werpt olie in het vuur; de redacteuren, die
gewoonlijk personele veten te wreken hebben, vallen elkander met de hatelijkste
beschuldigingen aan, en schijnen te meenen, dat men met beleedigingen en
scheldwoorden zijn goed regt bewijzen kan.’

[27 juli 1869
Rekest om gratie voor De Vletter]
27 juli 1869
De Rotterdamsche Lantaren, Tweede twaalftal, Nummer 7, bevat de tekst van een
rekest aan de koning om gratie te willen verlenen aan Jacob de Vletter en de andere
veroordeelden terzake van het zg. Rotterdamse oproer. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie
M.M.)
Van de afzonderlijke uitgave bezit het M.M. een exemplaar.
Al in het nummer van 9 juli is voorgesteld het rekest in optocht aan te bieden ‘bij
de opening der Staten-Generaal in September; - of bij de onthulling van het
monument, ter herinnering aan de bevrijding van de overweldiging in November.’
Bedoeld is het monument in Den Haag, Plein 1813.

Vereeniging
‘Het algemeen stemregt.’
Het volgende adres ligt ter teekening achter de Beurs, bij den heer B.A. KEIJZER,
voorzitter der Vereeniging.
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Rotterdam,
1869.
Sire!
De ondergeteekenden geven met verschuldigden eerbied te kennen: Dat zij met
het diepste leedweezen de veroordeelingen hebben vernomen van Jacob de Vletter
en achttien andere betrokkenen in het zoogenaamde oproer, in de maand october van
het vorige jaar.
Dat zij het niet raadzaam achten over de oorzaken, evenmin als over de toepassing
der wetten een oordeel te vellen, bij deze gelegenheid in dit adres, waar geen andere
drijfveer mag gelden dan uitsluitend liefde tot zijnen evennaasten.
Dat zij evenwel als persoonlijke getuigen, of het naast in de omgeving van de
bedreven feiten, of uit de openbare behandeling der zake kundigen, met of zonder
het oog op en het gevoel van vriendschap, de OVERTUIGING hebben, dat deze
inroepbare wetten, waarop de veroordeelingen dezer feiten gegrond schijnen, ten
eenemale blijken te zijn ONHOUDBAAR, ZELFS LAAKBAAR IN HET VRIJE EN
BESCHAAFDE NEDERLAND.
Reden waarom wij eerbiedig verzoeken, dat het uwe Majesteit behagen moge bij
goedgunstige beschikking, NU VOORAL, gebruik te maken van het bij de grondwet
aan uwe majesteit verleende heerlijke regt van GRATIE, om al de veroordeelden aan
hunne betrekkingen en werkkring weder te geven.
Hetwelk doende.
(Volgen de handteekeningen.)
Voor copij conform.
G.W. VAN DER VOO.
Secretaris.
Dit request om gratie aan zijne majesteit onzen geëerbiedigden koning, dat zoo
mogelijk aangeboden zal worden, en corps, bij de onthulling van het monument ter
herinnering van de verlossing der tyrannie, wordt afzonderlijk tot souvenir voor het
nageslacht voor den prijs van een cent UITGEGEVEN.

[28 juli 1869
Van den Rijn (LXXIV)]
28 juli 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
175. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)
den Koning van Westfalen: als jongste broer van Napoleon was Jerome Bonaparte
van 1807 tot 1813 Koning van Westfalen geweest.
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Van den Rijn, 24 Julij.
De Mainzer-Beobachter behandelt een in de Kreuz-Zeitung voorkomend artikel,
waarin dankbare hulde wordt gebragt aan de nagedachtenis van den hessischen
overste Emmerich, die zestig jaren geleden, onder de regering van den Koning van
Westfalen, werd ter dood gebragt, ten gevolge eener poging om zijn vaderland te
verlossen van de vreemde heerschappij. ‘Al het vreemde, 't welk ons dagelijks voor
oogen wordt gebragt (aldus drukt het eerst genoemde orgaan zich uit), zou bijna in
staat zijn, ons oordeel over de eenvoudigste zaken te bederven. Wie ons voorspeld
had, dat wij in de aloude hoofdstad van den grooten hessischen stam ons dagelijks
te vergeefs zouden te beklagen hebben over moedwil en brooddronkenheid van
vreemde militairen, die dan toch niet als veroveraars in onze stad zijn binnengerukt,
zou voor dwaas zijn uitgekreten. De geschiedenis maakt melding van vrije Staten en
van overheerde Staten; doch vruchteloos zoeken wij in het verledene voorbeelden
van een toestand, als waarin de nieuwe theorien van staatsregt ons geplaatst hebben.
De vraag zal kunnen voorkomen, of een hessisch onderdaan, die zich genoopt gevoelt
tot verzet jegens pruissisch gezag, schuldig is aan oproer tegen de wettige overheid.
Gaarne zouden wij daarop het antwoord vernemen van de theologische faculteit;
doch in afwachting daarvan wenden wij onze leergrage blikken naar de staatkundige
voorlichters van den dag. Wat leeren zij ons? In 1807 was een groot deel van
Hessenland onder vreemde heerschappij. Een moedig krijgsman, Hes en patriot, stak
de hand uit om zijn vaderland te bevrijden en werd daarvoor door de toenmalige
regtbanken des doods schuldig geoordeeld. Dit nu bevreemdt ons niet. Wij behoeven
niet zeer terugtegaan in onze herinnering om voorbeelden te vinden, hoe ook andere
regtbanken, regt sprekende in naam van andere veroveraars, streng vonnis velden
over misdaden, die, in meerdere of mindere mate, met het vergrijp van den overste
Emmerich op ééne lijn kunnen worden gesteld. Is niet nog dezer dagen een bakker
te Hannover - wel niet met den dood, maar toch zwaar genoeg - gestraft, omdat hij
het gewaagd had, lijnwaad te droogen, 't welk de kleuren van zijn vaderland
vertoonde? Hooren wij niet dagelijks hun, die in de geannexeerde landen getrouw
bleven aan voorvaderlijke instellingen, den scheldnaam van kwaadwilligen naar het
hoofd werpen? Verheft zich ergens eene stem ten voordeele

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

584
van den Frankfortschen burgemeester Fellner, die - als een oud Romein - de
onafhankelijkheid zijner vaderstad niet overleven wilde?
En toch durft het orgaan der pruissischgezindheid bij uitnemendheid, het blad, 't
welk God, Koning en vaderland op het voorhoofd draagt, op aandoenlijke wijze eene
daad in herinnering brengen, die - thans nagevolgd - alom zou begroet worden met
verwenschingen. Emmerich bezweek als slagtoffer voor de eer zijns vaderlands.
Niemand is gevoeliger dan wij voor den roem, dien zulke daden aan den duitschen
naam mededeelen. Wat wij echter vragen, is: waarom de deugd van 1807 misdaad
is geworden in 1867? De zedelijkheid zelve is niet veranderd. Hebben wij het verschil
van inzigt te wijten aan verandering van begrippen, aan eene wijziging der zedekunde?
Dan zijn de gevolgen van Königgrätz nog grooter dan wij ons durfden voorstellen,
ja zóó groot, dat wij ons genoopt gevoelen, die gevolgen in den grond van ons hart
te betreuren. Wij meenden, dat waarheid, deugd, regtvaardigheid zaken waren, buiten
het bereik der verstdragende getrokken kanonnen, en dat de meestgeoefende
achterlader de logica niet in het hart raken kon.
Te grooter is onze verbijstering, omdat wij de aan Emmerich gebragte hulde niet
kunnen toeschrijven aan een partijdig gevoelen van het conservative orgaan. Wij
houden ons er van verzekerd, dat de Kreuz-Zeitung ditmaal, bij uitzondering, door
bladen van allerlei kleur of rigting wordt toegejuicht; waaruit de zonderlinge anomalie
voortspruit, dat een hessische held bewierookt wordt door partijen, die eenstemmig
alle hessische heldhaftigheid als schadelijk verraad zouden uitkrijten, indien zij zich
heden ten dage openbaarde. Wij betwijfelen het zeer, of het een keurhessisch dagblad
zou geoorloofd zijn, de loftrompet te steken over een feit, 't welk wel geschikt is,
denkbeelden, wenschen en verwachtingen in het leven te roepen, die de veroveraars
liever aan de vergetelheid overgeleverd zagen. Indien een der Berlijnsche organen
ons wanbegrip mogt willen te hulp komen, zouden wij met groote dankbaarheid een
vertoog ontvangen over de oorzaken, die in zestig jaren tijd eene zoo gewigtige
verandering hebben teweeggebragt in het opvatten der verpligtingen van den
staatsburger.’
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[29 juli 1869
Multatuli schrijft Causerieën IX]
29 juli 1869
Multatuli schrijft voor De Locomotief te Semarang Causerieën IX. De tekst wordt
in drie gedeelten gepubliceerd op 21 september, 23 september en 28 september 1869.
Zie V.W. IV, blz. 190-201 en 730.

[29 juli 1869
Causerieën V in De Locomotief]
29 juli 1869
De Locomotief te Semarang publiceert het eerste gedeelte van Multatuli's
Causerieën V. Het tweede gedeelte wordt opgenomen in het nr. van 3 augustus 1869.
Zie V.W. IV, blz. 148-156 en 728.

[30 juli 1869
Brief van de firma Enschedé aan Jhr. Hartsen]
30 juli 1869
Brief van de firma Enschedé aan Jhr. F.A. Hartsen. (Kopieboek 47, Museum
Enschedé, Haarlem; fotokopie M.M.)
Zie over dit geval ook Marie Anderson: Uit Multatuli's Leven (Amsterdam
z.j.=1901), blz. 11.
Haarlem, 30 Julij 1869.
WelEdelGeboren Heer.
Onder dankbetuiging voor Uw belangstelling in de Haarlemsche Courant, achten
wij ons verpligt, te melden dat wij Uwe bedenking onverwijld onder de oogen van
onzen berigtgever brengen. Voor 't geval, dat die zich mogt kunnen regtvaardigen,
zullen wij het ons ten pligt stellen U met diens redenen bekend te maken.
Inmiddels verblijven wij met de meeste hoogachting
UWEd. Dw. Dienaren
Den WelEdelGeb. Heer
den Heer F.A. Hartsen te Utrecht.

[30 juli 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]
30 juli 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, tot
bovenaan blz. 2 beschreven. (M.M.)
Inzake deze brief zegt Marie Anderson niet geheel terecht, dat de uitgever
‘desavoueering’ verlangde. ‘Multatuli echter bekende met humor schuld.’ (Uit
Multatuli's Leven; Amsterdam z.j.=1901; blz. 11). Die bekentenis-met-humor kan
haar onder de ogen zijn gekomen doordat de firma Enschedé wel een afschrift zal
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hebben gestuurd aan haar vriend Jhr. Hartsen; de tekst echter is niet teruggevonden.
In elk geval werd Multatuli's medewerking aan de Opregte Haarlemmer niet gestaakt.
Zie de brieven van 3 en van 21 augustus.
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Den Heer Douwes Dekker
te 's Gravenhage.
Haarlem 30 Julij 1869.
Mijn Heer.
De heer F.A. Hartsen te Utrecht, heeft redenen om te vermoeden dat het blad de
Mainzer Beobachter, waarvan in uwe correspondentie dikwerf spraak is, niet bestaat;
zoodat hier aan eene mystificatie zou moeten worden gedacht.
Wij hebben den heer Hartsen geschreven, dat wij zijn opmerking aan onzen
berigtgever zouden mededeelen.
Aangenaam zal het ons zijn Uw gevoelen, in dezen, te vernemen. In afwachting
waarvan wij de eer hebben te verblijven.
Uwe Dw. Dienaren
Joh. Enschedé en Zn.

[2 augustus 1869
Van den Rijn (LXXV)]
2 augustus 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
179. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 30 Julij.
De Rijnsche dagbladen behelzen de volgende, uit de Presse overgenomen
beschouwingen omtrent de verhouding tusschen graaf Bismarck en de conservative
partij: ‘Het is voor de heeren van de regterzijde sedert lang geen geheim meer, hoe
de president-minister zich over hen heeft uitgelaten. Zij wachten zich echter wel er
voor, daarover te spreken. Graaf Bismarck heeft sommigen leden van de behoudspartij
uitdrukkelijk opgedragen, hunnen geestverwanten medetedeelen, dat hunne tegen
hem aangenomen houding hem in eene zeer moeijelijke positie had gebragt. Zijne
zoogenaamde vrienden (aldus zou graaf Bismarck zich hebben uitgelaten) hadden
zich zóó gedragen, dat hij zich in het vervolg wel er voor wachten zal, op hen te
rekenen. Dat men nu en dan een enkelen aanval op den Bondsraad had afgeslagen,
was niet alleen onbeduidend, maar zelfs kwam zoodanige onstelselmatige taktiek
den graaf meer schadelijk dan nuttig voor. De heeren hadden, bij ondervinding uit
het pruissische Parlement, kunnen weten, dat men hun steeds met de grootste
welwillendheid was tegemoetgekomen, en de kanselier moest nu de treurige verklaring
afleggen, dat hij daarvoor weinig dank had ingeoogst. Bij elk debat van eenige
beteekenis hadden de conservativen gezwe-
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gen, en nooit kwamen zij voor hunne denkbeelden op, gelijk de liberalen voor de
hunne. Deze waren altijd slagvaardig, altijd op hunnen post, wisten altoos het initiatief
te nemen, en beheerschten het parlementaire strijdperk volkomen, en dit te meer,
omdat de regterzijde, van haren kant, zich er op scheen toeteleggen, steeds de meest
komische figuren als redenaars in het vuur te zenden. Nooit was het denkbeeld in
den minister opgekomen, gemeene zaak te maken met de nationaal-liberalen, welker
denkbeelden niet de zijne waren; hij was steeds en zal blijven conservatief. Doch hij
verwachtte gedurig te vergeefs, dat deze of gene zijner politieke vrienden het woord
zou opvatten om een en ander te zeggen wat hij zelf liever niet zeggen wilde, en
nooit hoorde hij iemand eene redevoering houden, die hem in allen deele beviel. De
heer Bismarck heeft voorts den conservativen verweten, dat zij zich bij stemmingen
te weinig aaneensloten, en dat velen zoo onregelmatig de vergaderingen bijwoonden.
Hij had verwacht, dat zijne staatkundige geestverwanten zich met warmte de
voorgeslagen belastingwetten zouden aantrekken. In stede daarvan, is de agitatie
tegen die wetsvoorstellen juist van behoudende zijde uitgegaan. Reeds toen de
Bonds-kanselier op deze wijze aan de heeren van de conservative partij de les las,
moet hij, naar men verzekert, daarbij hebben laten doorschemeren, dat hij van plan
was, zich terugtetrekken. Thans is hij reeds sedert vier weken te Varzin, en tot nu
toe heeft geen enkel conservatief orgaan de minste uiting gegeven aan droefheid of
berouw. Het is met de oude vriendschap gedaan.’ - De Kölnische-Zeitung maakt een
door den Afgevaardigde Waldeck aan zijne kiezers gerigten brief openbaar, waarin
die heer mededeelt, dat de staat zijner gezondheid hem noodzaakt, zijn mandaat
nederteleggen. De Volks-Zeitung uit, bij het mededeelen van dat schrijven, den
wensch, dat dit besluit niet onherroepelijk wezen moge, en zegt te hopen, dat eene
verbetering in den gezondheidstoestand van den Afgevaardigde, die, volgens dat
orgaan, zoo veel heeft bijgedragen tot alles, 't welk in den laatsten tijd tot heil des
volks veranderd is, hem weldra moge in staat stellen, zich op nieuw aan de
parlementaire werkzaamheden te wijden.

[3 augustus 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]
3 augustus 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli. (Kopieboek 47, Museum Enschedé,
Haarlem; fotokopie M.M.)
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De brief van Multatuli waarop het onderstaande het antwoord vormt, is niet terug
gevonden. Zie ook 30 juli 1869.
Den Heer Douwes Dekker
te 's Gravenhage.
Haarlem, 3 Aug.s 1869
WelEdele Heer,
Wij kunnen volstrekt niet nagaan wat in onzen brief van 30 Julij voorkwam 't geen
Uwe gevoeligheid kan hebben opgewekt. In elk geval verzoeken wij U, te gelooven,
dat het geenszins in onze bedoelingen heeft gelegen om U op eenigerhande wijze te
krenken. Zoo het geweest is, dat de uitdrukking ‘mystificatie’ U heeft getroffen, dan
moeten wij opmerken, dat die niet van ons was, maar van den Heer Hartsen, die de
zaak zoo hoog opneemt, dat hij ons meldt aanvankelijk er over te hebben gedacht
om de Haarl. Courant openlijk aan te vallen, 't geen hij nog wil doen, doch wat wij
liever niet hadden.
Het is en blijft alzoo de vraag, wat wij aan den Heer Hartsen moeten antwoorden
omtrent de Mainzer Beobachter. Er ons mede vleijende, dat wij daartoe alsnog door
U in staat zullen worden gesteld, hebben wij de eer te verblijven
UEd. Dw. Dienaren,

[3 augustus 1869
Van den Rijn (LXXVI)]
3 augustus 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
180. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)
den 120sten verjaardag: Goethe was op 28 augustus 1749 te Frankfurt geboren;
het standbeeld zou op de herdenkingsdatum worden onthuld.

Van den Rijn, 31 Julij.
Men leest in de Rhein- und Ruhr-Zeitung: ‘In de gelederen der socialisten heeft eene
volslagen wanorde zoodanig de overhand genomen, dat de kracht dier partij als
gebroken kan worden beschouwd. De hoofdpersonen zijn oneenig, beschuldigen
elkander over en weder van verraad, van veilheid en zulke zaken meer, die zij elkander
in vliegende blaadjes om strijd naar het hoofd werpen. Alles wat sedert jaren door
de heeren Schweitzer, Mende, Fritzsche en Liebknecht den arbeiders is geleeraard
over de theorien van emancipering van den arbeid, over de tyrannie van het kapitaal,
blijkt nu eindelijk zich
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in nevelen optelossen. Die heeren hebben als werkelijkheid zaken voorgespiegeld,
die, ook al keerde men de gansche maatschappij onderst boven, niet bestaanbaar zijn,
en ieder hunner zint nu op middelen om de half-ontwaakte bedrogenen nog een tijd
lang aan de verwezenlijking zijner plannen te doen gelooven. Dewijl zij het nu echter
over de keuze dezer middelen niet eens kunnen worden, beschimpen zij elkander
onderling, en maken elkander wederkeerig voor verraders uit. Ieder beschuldigt den
ander, wegens het mislukken van plannen, die onmogelijk tot een goed einde leiden
konden.’ - Volgens de Neue Stettiner-Zeitung, is eene groote vergadering van
werklieden, die zich voorstelde te beraadslagen over de werkstaking der arbeiders
in de suikerraffinaderijen in die stad, rustig afgeloopen, hoewel men in den aanvang
eenige onaangenaamheden voorzag, wegens het weigeren van toegang aan vrouwen,
die, naar aanleiding eener oproeping in de couranten, aldaar verschenen waren. Er
was, volgens genoemd blad, als conclusie aangenomen, ‘dat de arbeiders in de
raffinaderijen volkomen in hun regt waren, en dat derhalve de directien en
aandeelhouders van die inrigtingen namens de vergadering zouden worden
uitgenoodigd, de eischen der werklieden intewilligen.’ Bij deze conclusie was als
eene soort van bedreiging gevoegd, dat ingeval van weigering het geheele publiek
van Stettin en omliggende streken de arbeiders bij de eerstvolgende werkstaking
ondersteunen zou. Van andere zijden echter wordt aan de Kölnische-Zeitung
medegedeeld, dat de bedoelde grève niet den minsten billijken grond had, en dan
ook volstrekt zonder gevolg is gebleven. Zoo verneemt men dan ook thans, dat door
bemiddeling van den directeur Dohrn - en geenszins ten gevolge eener inmenging
der Algemeene Duitsche Arbeiders-Vereeniging, nog minder uit vrees voor
bedreigingen - aan de arbeiders in de suikerfabrieken, en wel op hun eigen verzoek,
is toegestaan, hunnen arbeid te mogen voortzetten op dezelfde voorwaarden als
vroeger. Alles zou vergeven en vergeten zijn, zoo luidde de conditie, waarop het
werk weder aanvaard werd. Daaruit blijkt, dat de weder-aanneming eerder als
gunstbetoon te beschouwen is, dan als eene door dwangmiddelen teweeggebragte
noodzakelijkheid.
- Men verneemt uit Hannover, dat de metselaars in die stad nog altijd weigeren,
arbeid te verrigten, en uit sommige aangeplakte oproepingen is het te voorzien, dat
de verwers- en verlakkersgezellen weldra
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dat voorbeeld zullen volgen. Ten aanzien der metselaars houdt men het voor zeker,
dat hunne werkstaking een door de partij van dr Schweitzer als laatste middel in het
werk gestelde maatregel is om zich, zoo mogelijk, een sterkeren aanhang te
verschaffen. Dit zou moeten blijken uit de gelijktijdigheid van andere grèves op vele
plaatsen. En de metselaars zelven schijnen daarvan overtuigd te zijn, want zij maken
in eene dezer dagen gepubliceerde oproeping melding van afspraken, waaruit zij de
hoop putten om door gezamenlijk streven hun doel te bereiken.
- Uit Munchen wordt geschreven, dat de gewezen Koning van Hannover in die
stad is aangekomen, met het voornemen om zich naar Frankfort te begeven. - Op
kosten des Konings is eerstgenoemde stad met een monument ter eere van Göthe
verrijkt, waarvan de inhuldiging op den 120sten verjaardag des dichters heeft plaats
gehad.
- Dezer dagen is, namens het ministerie van Oorlog, een nieuw reglement
gepubliceerd, volgens hetwelk jongelieden kunnen worden aangenomen bij het
koninklijk pruissische kadetten-corps. In afwijking van vorige bepalingen op dat
stuk, zullen voortaan zoons van burgers uit alle standen der maatschappij in de
gelegenheid gesteld worden, zich op het instituut tot marine-officier te bekwamen.
Onder degenen, die aanspraak maken, bij den staf te worden geplaatst, zullen voortaan
ook worden opgenomen zoons van onder-officieren, die in den strijd gesneuveld
zijn, of van dezulken, die ten gevolge van in den oorlog bekomen wonden zijn
overleden. Ook de kinderen van onder-officieren, die 25 jaren het land dienden,
zullen worden toegelaten, benevens van zulke civile beambten, welke zich door de
eene of andere uitstekende daad aanspraken op de erkentelijkheid van den Staat
hebben verworven. De ouderdom der jongelieden wordt op 10 tot 15 jaren gesteld.
Wie gedurende één jaar de kadetteninrigting bezocht heeft, kan zonder verder examen
als één-jarig vrijwilliger worden toegelaten.

[5 augustus 1869
Van den Rijn (LXXVII)]
5 augustus 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
182. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)
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Van den Rijn, 3 Augustus.
Een te Parijs gevestigd berigtgever der Kölnische-Zeitung, wiens redeneringen over
den stand der zaken in Frankrijk veelal door dat blad aan het hoofd zijner kolommen
worden afgedrukt, heeft eene uitvoerige beschouwing over het pas bekend geworden
Senatus-consult geleverd. Volgens hem, moet een onpartijdig beoordeelaar erkennen,
dat Keizer Napoleon een even grootsch als zeldzaam bewijs van zelfverloochening
heeft gegeven ‘door zich te ontdoen van een gedeelte van dat uitgestrekte gezag,
hetwelk hem op de plegtigste wijze tot twee malen toe door eene volksstemming
was toevertrouwd.’ Na de afzonderlijke bepalingen van het Senatus-consult
eenigermate toegelicht te hebben, besluit de bedoelde berigtgever aldus: ‘Zoo is dit
Senatus-consult, in weerwil van menige onduidelijkheid en zelfs van
dubbelzinnigheden, in weerwil van menige halfheid en van de klaarblijkelijk daaraan
klevende behoefte aan aanvulling, eene daad, welker gevolgen voor Frankrijks
staatkundig leven nog geenszins berekend kunnen worden. Het valt in het oog, dat
hier concessien aan de Kamers en aan het volk gedaan worden van zoo radicalen
aard, dat zij 8, ja, 2 maanden geleden door niemand voor mogelijk gehouden werden,
zelfs niet door degenen, die in de kronkelingen der keizerlijke politiek het best te
huis zijn. De wezenlijke, vrijzinnige patriotten, die van revolutionaire overijling niets
willen weten, kunnen niet anders dan zich verblijden over eene vreedzame revolutie
zonder kanonnen en barricaden, die heeft plaats gegrepen in de gewoonlijk op het
gebied der staatkunde aan vacantie gewijde zomermaanden, en indien het Wetgevend
Ligchaam nu slechts tact en moed genoeg heeft om van de nieuw verworven regten
een matig en toch krachtig gebruik te maken, dan bestaat er geene vrijheid, die het
thans niet in staat is, voor zich te erlangen. De Keizer zelf heeft op nieuw getoond,
dat hij een opmerkzaam voeler is van de polsslagen der natie en dat, indien eenig
Monarch zijn volk en zijnen tijd goed begrijpt, het zeker Napoleon III is. Het zou
een treurig noodlot zijn, als, bij zoo veel goeden wil en zoo veel bekwaamheid, zijn
oorsprong hem belette, voor zich en de zijnen van dit zaaisel die vruchten te oogsten,
welke hij met het meeste regt daarvan mag verwachten.’
- Eerlang zal te Eisenach een congres van handwerkslieden gehouden worden. Op
het programma dier vergadering komt o.a. het vol-
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gende voor: ‘Het streven der sociaal-democratische partij moet in de eerste plaats
zijn, te verkrijgen: 1o algemeen, regtstreeksch en geheim kiesregt voor alle
meerderjarige mannen (de meerderjarigheid op 21jarigen leeftijd te stellen) voor
leden van het Parlement, de Landdagen der afzonderlijke Staten, de Provinciale
Raden en de gemeenteraden, alsmede alle overige vertegenwoordigende Ligchamen;
2o invoering van de regtstreeksche wetgeving (referendum) door het volk; 3o opheffing
van alle voorregten van stand, bezit, geboorte en geloofsbelijdenis; 4o oprigting der
volksweerbaarheid ter vervanging van de staande legers; 5o scheiding van Kerk en
Staat en scheiding van Kerk en school; 6o verpligt en kosteloos onderwijs in de
volksscholen; 7o onafhankelijkheid der regtbanken, invoering der regtbanken van
gezworenen en van openbare en mondelinge regtspleging; 8o volkomen vrijheid van
drukpers, van het regt tot vergadering, vereeniging en coalitie, invoering van een
normalen arbeidstijd, verbod om kinderen in fabrieken te doen werken; 9o afschaffing
van alle indirecte belastingen en invoering eener eenvormige, directe, progressive
inkomstenbelasting.
Eergisteren heeft de te Keulen bestaande Arbeiders-Vereeniging, nadat de kwestie
in een tweetal vergaderingen behandeld was geworden, besloten, 2 afgevaardigden
naar het congres te Eisenach te zenden. De aanhangers van den heer von Schweitzer
hebben zich gedurende de discussie zeer krachtig tegen het zenden van afgevaardigden
verzet.

[10 augustus 1869
Inschrijving Bevolkingsregister]
10 augustus 1869
Inschrijving van Multatuli in het Bevolkingsregister van 's-Gravenhage.
(Gemeente-archief 's-Gravenhage; officieel afschrift M.M.)
Het register bevat 20 kolommen. Enkele daarvan zijn oningevuld gebleven, zoals
I. Volgnummer, II. Kerkgenootschap (bij de dienstbode N.H.) en 18. Dagteekening
en Jaar van het Overlijden; andere zijn alleen ingevuld bij het hoofd van het gezin,
zoals 13. Huizing, 14. Dagteekening en Jaar der Vestiging in deze Gemeente, en 15.
Vorige woonplaats; tenslotte zijn er enige kolommen met aantekeningen van later
datum, zoals 16. Dagteekening en Jaar van het vertrek uit de Gemeente, en 20.
Aanmerkingen. Deze latere aantekeningen betreffen Multatuli en Mimi die op 10
Maart 1875 zijn overgeschreven naar Rotterdam, en voorts Tine, de kinderen en de
dienstbode, met in hun laatste kolom enkel: Vertr.
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De letters M en V betekenen uiteraard manlijk of vrouwelijk, de letters H en O
gehuwd of ongehuwd.
Deze staat is in drie opzichten merkwaardig: de vorige woonplaats van Multatuli,
het geboortejaar van Tine - in werkelijkheid 1819 - en de fictieve geboortedag van
de dienstbode.
Douwes
Dekker

Eduard

2 Mrt 1820

Amsterdam

Z Binnencingel 109 10 Augs
1869

M
H

Hoofd

Schrijver

buiten'slands Zwitserland

v Wijnbergen

Everdine Huberte Bnesse

26 Sepr 1824

Antwerpen

Douwes
Dekker

Pieter Jan Constant

V

vrouw

M

zoon

V

dochter

V

niet verw.

V

niet verw.

N.H.

dienstbode

H

Eduard
1 Janij 1854

Amsterdam

Douwes
Dekker

Elisabeth Agnes Everdine

1 Junij 1857

Soerabaya

Hamminck
Schepel

Maria Freda Cornelia

14 Dec. 1839

Venlo

Schmit

Maria Jacoba

29 feb. 1847

Brielle

O
O

[10 augustus 1869
Causerieën VI in De Locomotief]
10 augustus 1869
De Locomotief te Semarang publiceert het eerste gedeelte van Multatuli's
Causerieën VI. De andere gedeelten worden opgenomen in de nrs. van 12 augustus
en 17 augustus 1869. Zie V.W. IV, blz. 157-167 en 729.

[augustus 1869
Multatuli schrijft Causerieën X]
Ongeveer 10 augustus 1869
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Multatuli schrijft voor De Locomotief te Semarang Causerieën X. De tekst wordt
in drie gedeelten gepubliceerd op 5 oktober, 16 oktober en 19 oktober 1869. Zie
V.W. IV, blz. 202-213 en 730-731.

[14 augustus 1869
Van den Rijn (LXXVIII)]
14 augustus 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
190. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)
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Van den Rijn, 12 Augustus.
Het vroeger aangekondigde congres van duitsche handwerkslieden heeft dezer dagen
te Eisenach plaats gehad; maar het moet, volgens het nagenoeg eenparige getuigenis
der verslaggevers, als mislukt beschouwd worden, dewijl reeds van den aanvang af
onderlinge twisten van allerlei aard het nemen van gewigtige besluiten hebben belet.
Een berigtgever der Kölnische-Zeitung levert van hetgeen heeft plaats gehad de
volgende beschrijving: ‘Het verlangen om de sedert maanden op zoo plegtstatige
wijze aangekondigde vergadering van afgevaardigden van alle zoogenaamde
sociaal-democratische vereenigingen van Duitschland te Eisenach van nabij te
beschouwen, voerde ons den 8sten Augustus naar dat kleine thuringsche stadje. Hetgeen
wij daar zagen en hoorden vervulde ons met alles behalve met een gevoel van achting
voor de meerderheid van de aldaar bijeengekomen woordvoerders der
sociaal-democraten, en de overtuiging heeft zich meer dan ooit bij ons gevestigd,
dat die heeren nooit eene omwenteling onzer maatschappelijke toestanden tot stand
zullen brengen. Het was inderdaad een koddig schouwspel, dat wij te Eisenach zagen,
waarbij zich trouwens een gevoel van treurigheid opdeed, dewijl nog altijd zoo vele
brave, vlijtige arbeiders een gedeelte van hunnen tijd en van hun zuur verdiend geld
- hetwelk zij waarlijk op aangenamer en nuttiger wijze besteden konden - aan het
ondersteunen van de zwendelarij dezer agitatien ten offer brengen. In de eerste plaats
viel ons de oneenigheid, ja, de somwijlen bittere haat in het oog, die tusschen de
verschillende partijen dezer sociaal-democraten heerschte. De aanhangers van Bebel,
ongeveer 170 à 180 man sterk, die zich voor het uiterlijk het fatsoenlijkst gedroegen,
kwamen in “de Leeuw” bijeen; die van Schweitzer, ongeveer 200 koppen tellende,
daarentegen in “het Schip”. Onder de laatsten merkte men vele gezigten op, die reeds
des ochtends door het overmatig gebruik van sterke dranken er zeer verhit uitzagen.
Als twee vijandige legers onderhandelden de twee partijen door tusschenkomst van
talrijke boden met elkander; doch die onderhandelingen konden niet tot een resultaat
leiden, want het meerendeel der Schweitzerianen verklaarde, de Bebelianen uit de
zaal te zullen werpen en hen te zullen afranselen, indien zij zich tegen hunne besluiten
verzetten. De laatstgenoemden, die in de minderheid waren, stelden zich, met het
oog op mogelijke gewelddadigheden, onder de be-
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scherming der politie, en zoo gebeurde het, dat de aanvoerders eener partij, die zich
vermeet, geheel Duitschland te willen hervormen en aan alle bestaande toestanden
een oorlog op leven en dood te verklaren, reeds terstond de bescherming inriepen
van de politie eener kleine thuringsche stad, om zich voor de vuisten van hunne
eigene partijgenooten te vrijwaren. Het congres zelf, hetwelk wij niet bijwoonden,
heeft naauwelijks één uur geduurd, en moest toen, wegens het al te groote rumoer,
dat in eene vechtpartij dreigde te ontaarden, opgeheven worden, zonder dat eenigerlei
resultaat verkregen was. Verscheidene vreemde letterkundigen, onder anderen vooral
zekere dr. Walster, uit Dresden, de uitgever van het Bulletin International, hetwelk
openlijk en zonder het minste gevoel van schaamte de inmenging der Franschen in
onze duitsche aangelegenheden voorstaat, trokken door hunne groote bedrijvigheid
bijzonder de aandacht. Om kort te gaan, met een onverdeeld gevoel van verachting
voor geheel dit congres der sociaal-democraten verlieten wij des avonds Eisenach,
en alle kalm en onpartijdig oordeelende lieden deelden in dit ons gevoel.’
- In Baden hebben dezer dagen verkiezingen plaats gehad voor kiezers voor leden
der Wetgevende Kamer. Naar den uitslag dier verkiezingen te oordeelen, zal, meent
men, het aantal der ultramontanen in de aanstaande Kamer iets grooter zijn dan tot
dus ver het geval was, zonder daarom de meerderheid ten gunste der nationale politiek
in gevaar te brengen.

[20 augustus 1869
Van den Rijn (LXXIX)]
20 augustus 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 195.
(Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)
Christino's en Carlisten: na de dood van de spaanse koning Ferdinand VII,
september 1833, erkenden de liberalen zijn driejarig dochtertje Isabella, met haar
moeder Maria Christina als regentes, terwijl de clericalen zijn jongere broer Don
Carlos erkenden. De met grote wreedheid gevoerde burgeroorlog duurde tot 1840;
in 1847 deden de Carlisten een nieuwe poging maar in 1851 moesten ze opnieuw
naar Frankrijk uitwijken. In de jaren '60 groepeerde de reactionaire en clericale
Carlistenbeweging, gesteund door adel en kerk, zich rondom de jeugdige Don Carlos,
kleinzoon en naamgenoot van de oorspronkelijke pretendent.
semper eadem: altijd dezelfde (lat.).
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Van den Rijn, 18 Augustus.
De Kölnische-Zeitung vestigt in haar jongste nummer de aandacht op de
ondersteuning, welke de Carlisten door geheel Europa vinden bij het staatkundige
absolutismus en bij de kerkelijke reactie. Zij brengt in herinnering, hoe ditzelfde
verschijnsel zich openbaarde bij den vroegeren burgeroorlog in Spanje tusschen
Christino's en Carlisten, en zij geeft toe, dat de spaansche ultramontanen met hunne
duitsche geestverwanten en de fransche legitimisten van hun standpunt gelijk hebben,
indien zij eene onderlinge levensverzekering sluiten tegen de besmetting van
staatkundigen vooruitgang. ‘Tot de bereiking van dit doel (aldus vervolgt het blad)
achten zij de kleinste middelen zelfs niet gering, en zoo lezen wij in een clericaal
orgaan, de Augsburger-Postzeitung, naast eenige onjuiste berigten, dat de Pretendent
en zijne jonge gemalin alle vroegere vooroordeelen der familie hebben afgelegd. Het
is duidelijk, dat daarmede gedoeld wordt op de gezindheid, door de verschillende
takken van het geslacht Bourbon eene eeuw geleden aan den dag gelegd tegen de
almagt der Kerk, door de verdrijving der Jezuiten enz.’ Het Keulsche orgaan noemt
het belangrijk en leerzaam voor de Duitschers om optemerken, hoe ‘de schoone
geesten van over land en zee’ elkander ontmoeten in gemeenschappelijken afschuw
van de vrijheid op staatkundig en kerkelijk gebied, en hoe het woord gevoerd wordt
in het belang der heilige zaak van ‘Don Carlos Junior’ in het afgelegen Beijeren,
van welks bestaan de meeste volgelingen van den nieuwen Pretendent welligt niets
vermoeden. ‘De hooge geestelijkheid en de hooge adel van Zuid-Duitschland (zoo
eindigt het blad) hebben op dit oogenblik zeker eenige moeite om hunne sympathien
aan den man te brengen. Het vertrouwen op de stille hulp van Oostenrijks hooge
kringen durft men niet luide uitspreken; in de zeilen van het fransche staatsschip
blaast op dit oogenblik eene liberale bries, maar semper eadem ziet deze partij een
straal van hoop in de mogelijkheid van een spaanschen burgeroorlog, en om het
zwarte vaandel, aldaar omhoog geheven, verzamelen zich de duitsche nachtvogels.’

[21 augustus 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]
21 augustus 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli. (Kopieboek 47, Museum Enschedé,
Haarlem; fotokopie M.M.)
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Den Heer Douwes Dekker.
's Gravenhage.
Haarlem, 21 Aug. /69
WelEd. Heer.
Naar aanleiding van uwen brief van 13. dezer, welks beantwoording door bijzondere
omstandigheden (ongesteldheid) eenige dagen vertraagd is, hebben wij de eer, U te
melden, dat het ons aangenaam zal zijn, uwe duitsche berigten bij voortduring te
ontvangen. Ofschoon uwe mededeelingen niet meer dat belang hebben, 'twelk wij
er aan hechtten toen Gij in Duitschland zelf gevestigd waart en uwe correspondentie
met ons geopend werd, hebben ze tot dus ver dit eigenaardige behouden, dat ze eene
interessante aanvulling & toelichting gaven van het onder de hoofdrubrieken Weenen
& Berlijn in onze Ct opgenomen nieuws. Ze deden dat, hoewel niet met het
uithangbord van ‘particuliere correspondentie’, in een vorm, die den intelligenten
‘Nachleser’ alle gelegenheid gaf om, behalve de nieuwswaarde, ook het pikante
zijner berigten te doen uitkomen.
Wij wenschen, dat uwe mededeelingen dit karakter zullen behouden & dat voor
't overige de bewerking van 't duitsche nieuws ten onzent door de daarmede belaste
redacteuren op den tegenwoordigen voet zal worden voortgezet.
U derhalve dankend voor uw welwillend aanbod, om U met de bewerking der
geheele rubriek ‘Duitschland’ te belasten, hebben wij de eer, met aanbeveling der
belangen van ons blad, ons te teekenen,
Uwe dv. Dienaren
Joh. Enschedé & Zonen.

[26 augustus 1869
Van den Rijn (LXXX)]
26 augustus 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
200. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 24 Augustus.
De Augsburger Allgemeine-Zeitung behelst een voor officieus gehouden artikel over
de verhouding tusschen de Regering en de verschillende partijen in Beijeren, naar
aanleiding van eene circulaire van den prins von Hohenlohe over den uitslag der
jongste verkiezingen. De buitenlandsche staatkunde van dien minister zou hierin
bestaan: de handhaving der souvereiniteitsregten en der onafhanke-
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lijkheid van Beijeren; het voorbereiden van eene nationale verbindtenis der
zuidduitsche Staten met het Noordduitsch-Verbond, en daardoor de vereeniging van
Duitschland in den vorm van een Staten-Verbond. De minister von Hohenlohe zou
in de verhouding der stemmen in de nieuwe Kamer geene oorzaak kunnen vinden
om van dat programma aftezien, want, zoo zegt de genoemde courant, ‘al mogt geene
enkele partij zich daarmede geheel en al kunnen vereenigen, in Beijeren is deze
staatkunde op dit oogenblik de eenige mogelijke en daarom ook de juiste, omdat
geene andere partij eene meerderheid voor zich heeft.’
In de binnenlandsche aangelegenheden, zoo vervolgt de schrijver, doet zich het
zonderlinge verschijnsel voor, dat de ultramontaansche partij in sommige opzigten
liberaler is dan de Regering, en dat de partij van den vooruitgang zich met hare
bitterste tegenstanders dreigt te vereenigen. Vooral geldt dit de kwestie van de
afschaffing der indirecte verkiezingen. Het zijn, naar de meening van den schrijver,
niet altijd de meest liberale Regeringen, welke in het algemeene stemregt haar heil
zoeken, en evenmin de meest liberale bedoelingen, welke men daarmede in het oog
heeft. De beijersche Regering zou derhalve mogen onderzoeken, van welken aard
dit ultramontaansche liberalismus is, en of het ook soms tot voorwendsel dient, ten
einde in troebel water te kunnen visschen.

[26 augustus 1869
Multatuli schrijft Causerieën XI]
26 augustus 1869
Multatuli schrijft voor De Locomotief te Semarang Causerieën XI. De tekst wordt
in drie gedeelten gepubliceerd op 19 oktober, 21 oktober en 2 november 1869. Zie
V.W. IV, blz. 214-224 en 731.

[27 augustus 1869
Van den Rijn (LXXXI)]
27 augustus 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 201.
(Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 24 Augustus.
De theologische faculteiten der hoogescholen te Munchen en te Würzburg hebben
de vragen beantwoord, welke de Regering haar had voorgelegd met betrekking tot
het aanstaande Concilie. De antwoorden der juridische faculteiten over hetzelfde
onderwerp worden eerstdaags verwacht.
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- Het standbeeld voor Göthe te Munchen zal den 28sten Augustus (Göthe's
geboortedag) worden onthuld. De Koning van Beijeren zal het gedenkteeken aan de
stad Munchen ten geschenke aanbieden, en Z.M. heeft de nakomelingen van Göthe
uitgenoodigd, de plegtigheid bijtewonen en hun verblijf te houden in het koninklijk
paleis.
- Uit Baden wordt berigt, dat de Synode van eene der evangelische diocesen zich
verklaard heeft ten gunste van het verpligte burgerlijk huwelijk. De Synoden der
overige diocesen zouden waarschijnlijk dat voorbeeld volgen.
- De Baierische Landeszeitung spreekt het gerucht tegen, door de meeste duitsche
dagbladen verspreid, als zou de minister von Hohenlohe met eene vertrouwelijke
zending naar het russische Hof zijn vertrokken.

[31 augustus 1869
Van den Rijn (LXXXII)]
31 augustus 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
204. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 28 Augustus.
In een aan de Kölnische-Zeitung uit Darmstadt gerigt correspondentie-artikel wordt,
naar aanleiding van zeker voor de regtbank aldaar aanhangig proces, zeer geklaagd
over de slechte werking van het in Hessen vigerende reglement op de wijze van
procederen. Bedoeld reglement bestaat sedert 1865 en is toen zonder bewilliging van
de Tweede Kamer vastgesteld. Daarin komt o.a. de bepaling voor, dat eene klagt
wegens laster noch door den betrokkene zelven, noch namens hem door een
regtsgeleerde kan worden ingesteld of vervolgd. De aanklagt moet van ambtswege
door het Openbaar Ministerie geschieden, hetwelk natuurlijk door een aan de minister
van Justitie ondergeschikten ambtenaar wordt waargenomen. De betrokken persoon
heeft zelfs het regt niet, beroep aanteteekenen tegen een vonnis, 't welk door het
gewigt der regterlijke achtbaarheid een officielen stempel drukt op de aantijging,
waarover hij zich bezwaarde. Zoodra alzoo het Openbaar Ministerie in zoodanige
opvatting van den eersten regter berust, wordt de goede naam des klagers van slechtere
conditie dan hij reeds was vóór de regtspraak, en hem staan geene wegen open,
waarlangs hij hoop kan koesteren tot herstel van eer te geraken. Daarbij valt nog
optemerken, dat de
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districtsregtbank, voor welke de zaak in eerste instantie behandeld wordt, slechts uit
drie leden bestaat. ‘Van die drie personen alleen (aldus drukt zich de bedoelde
correspondent der Kölnische-Zeitung uit) moet de belasterde zijn regt verwachten.
De ambtenaar van het Openbaar Ministerie behandelt niet alle zaken met dezelfde
veerkracht en denzelfden ijver als de betrokkene zelf, of een door hem te zijner
verdediging uitgekozen regtsgeleerde doen zou. Men moet de hessische toestanden
kennen, om te weten, tot welke schromelijke gevolgen deze wijze van regtspleging
leiden kan. Met het blijkbare doel om den heer Metz (deze Afgevaardigde namelijk
is de betrokkene in het proces, 't welk tot deze opmerkingen aanleiding gaf) zoowel
in zijne maatschappelijke verhoudingen te krenken, als om hem te benadeelen in
zijnen staatkundigen invloed, waren de geruchten, waarmede men zijne
regtschapenheid aanrandde, in omloop gebragt, kort na de afkondiging van dat nieuwe
reglement op de proces-orde. Men had beschuldigingen geopperd, die reeds tien
jaren geleden tegen hem ingebragt, maar ook toen reeds voldoende wederlegd waren.’
In het bedoelde artikel wordt voorts beweerd, dat de ambtenaar van het Openbaar
Ministerie zelf erkend heeft, dat het door de tegenpartij van zijnen client, R.O.,
geleverde bewijs voor de waarheid der beschuldigingen geenszins als voldingend
kon worden aangenomen, en dat vele personen van goeden naam en erkende
scherpzinnigheid van oordeel waren, dat de heer Metz het slagtoffer van laster was.
In de Main-Zeitung komt eene door veertig ‘leden van de vooruitgangspartij’
geteekende verklaring ten gunste van dien heer voor, waaruit de gevolgtrekking zou
kunnen worden gemaakt, indien al niet, dat de beschuldigers uit politieke
bijoogmerken hebben gehandeld, dan toch, dat de staatkundige vrienden van den
Afgevaardigde Metz, blijkens de hoedanigheid, waarin zij voor hem partijtrekken,
niet ongenegen zijn, zekere politieke kleur aan de zaak te geven. En juist deze poging
biedt den meergemelden correspondent middelen aan om de weinige oorbaarheid
der aangevallen proces-orde te doen in het oog vallen. ‘Indien toch (aldus gaat hij
voort) zij, die aan de regtschapenheid van een persoon gelooven, dien persoon
verdedigen, als leden eener politieke partij, kan men het denkbeeld niet verwerpen,
dat ook de tegenpartij uit staatkundige tegeningenomenheid beheerscht wordt, en
dan is het inderdaad ongerijmd, den uitslag
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der zaak te laten afhangen van een ambtenaar, die regtstreeks afhankelijk is van de
Regering. Het zal op die wijze weldra in de magt eens ministers staan, zijne politieke
tegenstanders te verwijderen uit de rij der fatsoenlijke lieden, en hen alzoo
wegtedringen van de banken der Volksvertegenwoordiging.’ - Ook de
Kölnische-Zeitung, zich onthoudende van alle oordeel over de zaak van den heer
Metz, als zoodanig, erkent, dat het met alle begrippen van regt strijdig is, klagten
over laster door het Openbaar Ministerie te doen vervolgen.
- Dezer dagen is in eene vergadering van evangelische geestelijken te Keulen
besloten, zich, door tusschenkomst van het Consistorie te Berlijn, tot de Regering te
wenden met het volgende adres: ‘Daar er vernomen is, dat er plan bestaat, het opzigt
over alle vrouwelijke gevangenen in de straf-inrigting te Keulen aan
roomsch-katholieke nonnen optedragen, verzoeken wij, dat de vrouwelijke
protestantsche gevangenen onder opzigt van evangelische diaconessen mogen worden
gesteld, en indien dit verzoek niet mogt kunnen worden ingewilligd dat deze zaak
moge behouden blijven op den tegenwoordigen voet.’ In den loop der debatten werd
o.a. aangevoerd, dat ook reeds in het militaire hospitaal te Keulen de verpleging der
zieke vrouwen aan katholieke Barmhartige Zusters uit Neuss is opgedragen, ofschoon
men zich er van overtuigd hield, dat van de directie van dit hospitaal nooit eene
daartoe strekkende aanvraag was uitgegaan.
- Volgens besluit der ministers van Financien en Koophandel te Karlsruhe, is de
heffing van tollen op den Rijn, langs het gebied van Frankrijk en Baden, reeds op
den 1sten Julij dezes jaars afgeschaft. Dat berigt wordt uit Berlijn, onder dagteekening
van 21 Augustus, aan de Kölnische-Zeitung medegedeeld, met de verzekering, dat
deze verandering ‘langs den gewonen weg ter kennis zal gebragt worden van de
belanghebbende schippers.’
- Uit Essen wordt geschreven, dat aldaar in eene vergadering van handelaars en
industriëlen de oprigting is vastgesteld van eene vereeniging, die zich ten doel stelt,
de leden te waarborgen tegen de kwade trouw van slechte betalers. Reeds hebben
zich in eenige andere steden in de nabijheid van den Rijn dergelijke vereenigingen
gevormd, door welker zorg op gezette tijden opgaven worden rondgezonden van
zoodanige kooplieden of industriëlen als door insoliditeit het regt op vertrouwen der
handelswereld verbeurd hebben.
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Als aanleidende oorzaak tot deze maatregelen noemt men de onlangs door den
Rijksdag aangenomen afschaffing van den lijfsdwang.

[1 september 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]
1 september 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli. (Kopieboek 48, Museum Enschedé,
Haarlem; fotokopie M.M.)
Den Heer Douwes Dekker
te 's Gravenhage.
Haarlem 1 Sept. 1869
WelEdele Heer,
Wij hebben de eer, U ingesloten toetezenden, een Bankbiljet E.E.-1685 groot f25,,,
ter voldoening van Uw honorarium, verschenen 31. Augs jl.
Wij verzoeken U ons de goede ontvangst te willen berigten en hebben de eer met
hoogachting te zijn,
UWEd. Dv. Dienaren

[1 september 1869
Van den Rijn (LXXXIII)]
1 september 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
205. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 30 Augustus.
De duitsche Juristen-dag heeft in de vorige week te Heidelberg zijne achtste
vergadering gehouden, onder het voorzitterschap van professor Bluntschli. Nadat de
badensche minister Jolly der vergadering uit naam van den Groothertog het welkom
had toegeroepen, namen de werkzaamheden een aanvang. De eerste dag was gewijd
aan beraadslagingen van meer algemeenen aard, zoo als de regts-ontwikkeling in
Duitschland sedert de laatste vergadering, het door den Bonds-kanselier aan de
vergadering toegezonden ontwerp van een strafwetboek voor het
Noordduitsch-Verbond, enz. De tweede dag werd ingenomen door de zittingen der
afdeelingen, om de punten vasttestellen, die den volgenden dag zouden behandeld
worden. In de derde en laatste algemeene zitting is o.a. het volgende besluit genomen:
De burgerlijke echt is de eenige vorm van huwelijk, die in overeenstemming is met
de verhouding tusschen Kerk en Staat in Duitschland; met de invoering van het
burgerlijk huwelijk vervalt ook iedere belemmering, welke voortspruit uit verschil
van gods-
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dienst. Ook het cellulaire gevangenis-stelsel werd door de vergadering aanbevolen.
De overgroote meerderheid was van oordeel, dat dit stelsel in den regel meer dan
eenig ander geschikt is om het doel der straf te bereiken. De militaire strafregtspleging
gaf aanleiding tot belangrijke discussien. Men meende, dat de vormen der burgerlijke
strafregtspleging meer moesten worden in acht genomen, en dat in vredestijd de
militaire regter alleen behoorde te oordeelen over de overtredingen der krijgsdienst.
- Vermelding verdient nog, dat professor Wächter, uit Leipzig, de eerste president
van den Juristen-dag, die in den loop van het jaar zijn vijftigjarig doctoraat herdacht
had, bij meer dan ééne gelegenheid de ondubbelzinnige blijken van sympathie der
leden mogt ontvangen. De vergadering is door meer dan 700 personen bijgewoond.
- De Augsburger Allgemeine-Zeitung behelst een half-officieel artikel over ‘de
vesting-commissie en het duitsche defensie-stelsel’. ‘Na de gebeurtenissen van het
jaar 1866 (zegt de schrijver) was er geene oplossing mogelijk van de kwestie der
verdediging van Zuid-Duitschland dan ‘door eene vereeniging der zuidduitsche Staten
en door eene nationale aansluiting van deze vereeniging aan het
Noordduitsch-Verbond; want alleen op deze wijze werd het nationale belang
gewaarborgd en toch de regtmatige zelfstandigheid der zuidduitsche Staten niet
gekrenkt’.
Met dit oogmerk hebben zich Beijeren, Wurtemberg en Baden vereenigd en eene
permanente commissie voor de vestingen benoemd, die beurtelings haren zetel heeft
te Munchen, te Stuttgart en te Karlsruhe. Deze commissie heeft het beheer over de
vestingen Ulm, Rastatt en Landau, en dient de drie Regeringen van advies over alle
vragen, die de defensie betreffen. Deze schikking is getroffen in overleg met de
commissie voor de liquidatie van het voormalige Duitsch-Verbond, en men kwam
tevens overeen, ‘dat in zulke aangelegenheden, die inderdaad van invloed zijn op
het algemeen duitsche defensiewezen, de zuidduitsche Regeringen het gevoelen van
het Noordduitsch-Verbond zouden inwinnen, en wel in den regel door de zuidduitsche
gevolmagtigden te Berlijn of door den pruissischen gevolmagtigde bij de zuidduitsche
Hoven’. Mogt men in dit gevoelen niet deelen, dan zou men de gronden daarvoor
mededeelen. Het Noordduitsch-Verbond zou hetzelfde in acht nemen tegenover
Zuid-Duitschland. De schrijver brengt ten slotte in herinnering, dat
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de commissie voor de vestingen in het verdrag tusschen de zuidelijke Staten onderling
niet eene ‘zuidduitsche’ Commissie is genoemd, maar dat zij in de besluiten der
liquidatie-commissie somtijds dien naam draagt om verwarring te voorkomen.

[2 september 1869
Van den Rijn (LXXXIV)]
2 september 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
206. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)
In een ander gedeelte van de oplaag wordt het onderstaande gevolgd door het
tweede gedeelte van Multatuli's bijdrage in het nummer van 1 september.
periculum in mora: gevaar door tijdnood (lat.)

Van den Rijn, 31 Augustus.
Een berigtgever der Kölnische-Zeitung geeft eenige beschouwingen over de houding
der pruissische Regering in de zaak van den ontworpen spoorweg over den St.
Gotthard. In de maand Maart jl. had de noordduitsche gezant te Bern aan de
zwitsersche Regering het verzoek gerigt om het initiatief in deze zaak te nemen en
een plan te ontwerpen, 't welk tot basis zou kunnen dienen voor eene nadere
onderhandeling. De zwitsersche Bondsraad had aan dat verzoek gevolg gegeven, en
aan de Regeringen van Italie, van Baden en van Noord-Duitschland eene nota
gezonden, in welke het technische en het financiële gedeelte van het ontwerp
breedvoerig waren ontwikkeld. De betrokken Regeringen zouden eene conferentie
te Bern houden, en terwijl Italie en Baden reeds sedert geruimen tijd een toestemmend
antwoord hebben gezonden, wacht men nog altijd op een antwoord uit Berlijn. De
berigtgever brengt in herinnering, dat er periculum in mora is, vooreerst omdat de
concessie van onderscheidene zwitsersche kantons na betrekkelijk korte termijnen
vervalt, indien het werk dan geen aanvang heeft genomen; in de tweede plaats, omdat
in Zwitserland voor een bedrag van 32 millioen francs is geteekend, onder de
voorwaarde, dat nog in den loop van dit jaar de subsidien zullen bepaald worden,
die de verschillende Staten voor deze reusachtige onderneming zullen toestaan. Men
vraagt zich af, of Pruissen het met zijne beloften wel ernstig heeft gemeend. In
Frankrijk is men jegens de rigting over den St. Gotthard niet gunstig gezind; het zou
daarom van dubbel belang zijn, dat men krachtig de handen ineensloeg om dit
grootsche werk ten uitvoer te brengen.
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[4 september 1869
Van den Rijn (LXXXV)]
4 september 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no
208. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 2 September.
Bij gelegenheid van het congres te Eisenach werd aan de partij der heeren Bebel en
Liebknecht door de aanhangers van den heer Schweitzer de beschuldiging toegevoegd,
dat zij gelden zouden hebben ontvangen van den gewezen Koning van Hannover.
De heer Bebel verklaarde deze beschuldiging voor ongegrond, maar erkende
ondersteuning te hebben erlangd uit het zoogenaamde ‘Revolutie-Fonds’, 't welk
onder anderen beheerd wordt door dr. Ladendorf, te Zurich. Deze zaak wordt door
onderscheidene dagbladen behandeld; het blijkt echter niet duidelijk, of de verklaring
van den heer Bebel juist is. Het bewuste Fonds is omstreeks het jaar 1850
bijeengebragt, voornamelijk uit de bijdragen van naar America geëmigreerde
Duitschers. Onder de personen, die zich voor deze zaak veel moeite gaven, behoorde
ook dr. Kinkel, die echter, na zijne benoeming in 1866 tot professor aan de
Polytechnische School te Zurich, zich aan het beheer van het Fonds onttrok. Verder
blijkt nog uit de mededeelingen van hen, die tot het comité behooren, 't welk nu het
Fonds administreert, dat, volgens de statuten, onder geen voorwendsel hulp mag
verleend worden aan bijzondere personen, maar dat de gelden uitsluitend besteed
worden om de sociaal-democratische dagbladpers te ondersteunen, om vereenigingen
en congressen ten behoeve van de emancipatie der arbeiders in het leven te roepen
en om het ontstaan eener duitsche Republiek te bevorderen.
- Uit Bern wordt gemeld, dat het Noordduitsch-Verbond verklaard heeft te zullen
deelnemen aan de conferentie, die te Bern tegen 15 September a.s. is bijeengeroepen,
om te beraadslagen over den aanleg van een spoorweg over den St. Gotthard.

[8 september 1869
Van den Rijn (LXXXVI)]
8 september 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
211. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)
nude et pure: naakt en zuiver, dus in ongewijzigde vorm (lat.).
juris divini: op goddelijk recht gegrond (lat.).
ex cathedra: vanuit het spreekgestoelte (lat.); gezegd van uitspraken inzake
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geloof en zeden, door de paus gedaan in zijn functie van plaatsbekleder van Christus
en dus bedoeld als bindend voor gelovige katholieken.

Van den Rijn, 6 September.
De Beijersche Regering heeft eenige maanden geleden aan de theologische en
juridische faculteiten te Munchen en aan de theologische faculteit te Wurzburg eenige
vragen ter beantwoording gezonden betreffende het Oecumenisch Concilie. De
Augsburger Allgemeine-Zeitung deelt het antwoord mede der theologische faculteit
te Munchen, 't welk in hoofdzaak van den volgenden inhoud is: De eerste vraag
luidde: ‘Indien de stellingen van den Syllabus en de onfeilbaarheid van den Paus op
het aanstaande Concilie tot geloofs-artikelen werden verheven, welke veranderingen
zouden alsdan daardoor ontstaan in de leer der betrekkingen tusschen den Staat en
de Kerk, zoo als die tot dus ver in Duitschland in theorie en in praktijk is
gehandhaafd?’ Op deze vraag antwoordt de faculteit: ‘Indien wij aannemen, dat, juist
zoo als de vraag is gesteld, de stellingen van den Syllabus aan het Concilie ter
overweging zullen worden voorgelegd, en dat het Concilie deze stellingen nude et
pure, zoo als zij zijn, aanneemt en derhalve verwerpt wat de Paus daarin verworpen
heeft, dan zou het zeker mogelijk zijn, dat eene niet onbelangrijke wijziging plaats
greep in de verhouding tusschen de Kerk en den Staat.’ De faculteit kan deze vraag
niet met zekerheid beantwoorden, omdat de stellingen van den Syllabus in een
negativen vorm zijn ingekleed, en het derhalve moeijelijk is over hare strekking een
bepaald oordeel uittespreken. De faculteit wijst op een geschrift van den pater Jezuit
Clement Schrader, waarin de stellingen van den Syllabus in positive bewoordingen
zijn uitgedrukt. Genoemde schrijver zegt o.a.: ‘Het was niet goed om in zekere
katholieke landen aan vreemdelingen de vrije uitoefening van hunne godsdienst bij
de wet te waarborgen, want de bewering is niet onjuist, dat de vrijheid van godsdienst
en het verlof om allerlei meeningen luide en openlijk te verkondigen het verderf der
zeden en der gemoederen van het volk bevorderen en tot verbreiding van de pest der
onverschilligheid leiden.’ ‘Nu kan men niet ontkennen (zegt de faculteit), dat, indien
het Concilie werkelijk dergelijke besluiten mogt nemen, eene groote verwarring zou
kunnen ontstaan. Het tegenovergestelde is in elke europesche staatsregeling zoo vast
geworteld, dat in geen enkelen Staat ooit weder

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

607
eene andere leer zou kunnen worden aangenomen dan de vrijheid van geloof en de
gelijkheid van godsdienst voor de wet.’
Aangaande de onfeilbaarheid van den Paus spreekt de faculteit hare meening uit
in het antwoord op de tweede vraag, die aldus luidde: ‘Zouden de leeraren in de
dogmatiek en in het kerkregt zich in het gestelde geval verpligt rekenen om de leer
van de magt des Pausen over de Monarchen en de Regeringen, als eene magt, van
God ontvangen, hetzij als potestas directa, hetzij indirecta in temporalia [directe of
indirecte magt over wereldlijke zaken], aan ieder Christen als een gewetenspligt te
verkondigen?’ De faculteit brengt in herinnering, dat onder de godgeleerden een
groot verschil van meening bestaat over dat vraagstuk, maar ‘met de onfeilbaarheid
van den Paus zou ook de heerschappij van den Paus in wereldlijke aangelegenheden
als leer der Kerk, wat zij tot dus ver niet was, worden ingevoerd, indien het Concilie
dit onbeperkt verkondigde. In hoe ver daardoor eene wijziging zou ontstaan in de
betrekkingen tusschen den pauselijken Stoel en de onderscheidene Staten, laat zich
niet nader omschrijven, daar dit grootendeels zou afhangen van de bijzondere personen
en omstandigheden.’
De derde vraag was van dezen inhoud: ‘Zouden de leeraren in de dogmatiek en
in het kerkregt zich verpligt rekenen om de leer, dat de persoonlijke en zakelijke
voorregten der geestelijkheid juris divini zijn, en derhalve ook tot het gebied der
geloofsleer behooren, in hunne voordragten en geschriften optenemen?’ De faculteit
geeft op deze vraag een bevestigend antwoord, ‘maar (voegt zij daarbij) de leeraren
zouden tevens wel verkondigen, dat de Paus in de toepassing dezer leer, met het oog
op de tijdsomstandigheden, eene wijziging zou kunnen veroorloven’.
De vierde vraag: ‘Zijn er algemeen erkende kenmerken, door welke men met
zekerheid bepalen kan, of eene pauselijke uitspraak ex cathedra, volgens de eventuële
leer van het Concilie, onfeilbaar en derhalve voor het geweten van ieder verpligtend
is? en zoo ja, waarin bestaan die kenmerken?’ wordt door de faculteit in ontkennenden
zin beantwoord. Zij zegt: ‘Indien op de Kerk-vergadering te Rome een besluit werd
genomen aangaande de onfeilbaarheid van den Paus, dan zou tegelijk het begrip van
eene beslissing ex cathedra nader omschreven moeten worden, omdat anders
onzekerheid en aanleiding tot geschil te dezen aanzien zouden blijven heerschen.’
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De vijfde en laatste vraag der beijersche Regering was: ‘In hoe ver zouden de bedoelde
nieuwe leerstukken en de gevolgtrekkingen, die daaruit noodzakelijk voortvloeijen,
van invloed zijn op het volksonderrigt in kerk en school en op de populaire leerboeken,
cathechismen enz.?’ De faculteit is van oordeel, dat in het onderstelde geval eene
verandering der leerboeken onvermijdelijk zou zijn. ‘Indien de vergaderde
bisschoppen het nieuwe dogma aannemen, dan zou in de leerboeken op eene voor
het volk verstaanbare wijze moeten gezegd worden, dat alle gezag of zekerheid in
zaken, die het geloof betreffen, uitsluitend bij den Paus berust, en dat zijne uitspraken
onbedriegelijk zijn, onverschillig, of hij die alleen, dan wel in overleg met een grooter
of kleiner aantal raadslieden heeft gegeven.’

[9 september 1869
Multatuli schrijft Causerieën XII]
9 september 1869
Multatuli schrijft voor De Locomotief te Semarang Causerieën XII. De tekst wordt
gepubliceerd in het nr. van 24 december 1869. Zie V.W. IV, blz. 225-236 en 731.

[11 september 1869
Van den Rijn (LXXXVII)]
11 september 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
214. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 9 September.
Naar aanleiding van eene onlangs medegedeelde statistieke opgave der kloosters in
Pruissen, welker naauwkeurigheid door onderscheidene dagbladen gewaarborgd
wordt, deelt een Mainzer correspondent de volgende beschouwingen mede: ‘De
statistiek is een gevaarlijk wapen. Zij betoogt soms stellingen, welker bewijs niet
van cijfers alleen behoorde aftehangen. Er is vaak eene niet gewone maat van
algemeene kennis noodig, en bovenal een onpartijdig gezond oordeel, om juiste
slotsommen te trekken uit opgaven, die - wanneer zij met de waarheid
overeenstemmen, hetgeen wij in het onderwerpelijke geval willen aannemen - zeer
dikwijls den oppervlakkigen beschouwer op een dwaalspoor leiden. De bekende
spreuk, dat men een geschrift moet beoordeelen naar de dagteekening, is ook hier
van toepassing, en wij zijn zoo vrij zekere volgorde van tijd optemerken tusschen
het bekende Krakauer kloosterschandaal en de zich alom openbarende liefhebberij,
om geestelijke inrigtingen aan zekere statistieke contrôle te onderwerpen. Misschien
ligt het geenszins in de
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bedoeling van allen, die zich op zoodanige onderzoekingen toeleggen, doch het is
niettemin zeker, dat vrij algemeen het wijzen op den aanwas van het getal kloosters
den indruk maakt, alsof men de door Barbara Ubryk ondergane bejegening als iets
zeer algemeens wil doen voorkomen, om daardoor zekere beweging tegen de kloosters
uittelokken; eene poging, waarin men dan ook reeds in het nabij Berlijn gelegen
Moabit ten deele geslaagd is. Zonder in het minst voor kloosterlijke instellingen
partijtetrekken, welker uitbreiding wij als een zeer ongunstig teeken des tijds
beschouwen, keuren wij zulke pogingen ten hoogste af, dewijl het ons een nog
ongunstiger blijk van den toestand der europesche beschaving zou toeschijnen, indien
men tot min of meer regtstreeksch geweld zijne toevlugt nemen moest om eene kwaal
tegentegaan, welker genezing op geheel andere wijze moet en kan bereikt worden.
Goed en algemeen verspreid onderwijs is het wapen 't welk hier behoort aangewend
te worden. Bij het meer algemeen doordringen der beschaving zal het monniken-wezen
bezwijken onder den geesel der bespotting. Men verwijt den kloosterlingen, dat zij
niet arbeiden, of dat hunne werkzaamheid improductief is. Hoe verklaart men dan
de uitbreiding, waarover zoo geklaagd wordt? Tot het oprigten der gebouwen, tot
het onderhoud der bewoners zijn stoffelijke middelen noodig. Hoe zullen die middelen
worden bijeengebragt, indien zij, die daarin thans voorzien, door ontwikkeling hunner
begrippen zich genoopt gevoelen de helpende hand terugtehouden?
Volgens echt-liberale inzigten, heeft de monnik evenzeer als anderen het regt zoo
lui en improductief te wezen als hij zelf verkiest, mits hij zich onthoude van door de
wet verboden middelen om in zijn onderhoud te voorzien. Wij vragen nu, of die wet
zoo krachteloos is, dat zij moet wanhopen den kloosterling, die zich schuldig maakt
aan eenig vergrijp, achter zijne muren te bereiken, en zich dus genoodzaakt ziet op
het slechten dier geestelijke vestingen aantedringen?
Regtens is dit zekerlijk het geval niet, en dat het soms zoo schijnt, is te wijten aan
de zonderlinge begrippen, die eenige officieren van justitie en politie koesteren van
hunnen pligt in de behandeling van zaken, waarin geestelijke corporatien betrokken
zijn. Met verbazing vernamen wij bijv., dat de regterlijke magt, voordat zij toelating
eischte tot het inwendige des kloosters te Krakau, gemeend heeft zich
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van een bisschoppelijke vergunning te moeten voorzien. Voor zoo ver ons bekend
is, schrijven noch algemeene wetten, noch bijzondere instructien iets voor, 't welk
dezen schroom om de zaak aan te vatten, waar zij aangevat moest worden,
regtvaardigde. Deze omzigtigheid van het Openbaar Ministerie zou in de oogen van
velen grond kunnen opleveren om de gewelddadige gevangenhouding der
kloosterlinge Ubryk te wettigen, dewijl eene autoriteit, die, volgens het gevoelen der
regterlijke magt zelve, het regt schijnt te hebben om den toegang tot het klooster te
weigeren aan de magistratuur, met nog meer grond het verlaten van dat klooster kan
beletten aan een individu, die zich bovendien verbonden heeft tot gehoorzaamheid.
Zoodanige zwakheid in het handhaven van de wet, werkt noodlottig op de
gemoederen binnen en buiten de muren eens kloosters. De met huishoudelijk gezag
bekleede opzieners van geestelijke inrigtingen maken van die ongepaste eerbiediging
hunner vermeende regten gebruik, om zich in de oogen hunner ondergeschikten een
aanzien te geven, 't welk zij inderdaad niet moesten bezitten. De slagtoffers van
willekeur en mishandeling, gelijk Barbara Ubryk wordt geschetst, deinzen, uit vrees
voor hunne invloedrijke superieuren, voor het inbrengen van klagten terug. Wie kan
ons het getal noemen der ongelukkigen, die, ongewoon geraakt aan het inroepen van
burgerlijk of van menschelijk regt, te goeder trouw meenen zich te moeten
onderwerpen aan kloosterpligt? Het volk, eindelijk, buiten de kloosters, voor zoo
ver het zijne indrukken opvangt uit onzamenhangende gebeurtenissen en niet in staat
is de oorbaarheid eener bijzondere handeling te toetsen aan algemeene instellingen,
wordt in den waan gebragt, dat het afleggen der kloostergelofte zekere
onafhankelijkheid van de burgerlijke wet medebrengt, die even nadeelig werken
moet op den eerbied voor die wet, als op het oordeel over de kloosters zelven. Waar
een officier van justitie de vergunning van een bisschop noodig heeft om zijnen pligt
te doen, kan men het den onontwikkelden Protestant niet euvel duiden, dat hij met
zekeren wrevel vervuld wordt tegen het prerogatief, 't welk aan andersdenkenden
schijnt te worden toegekend. En den Katholiek is het te vergeven, dat hij neiging
gevoelt, hetzij door toetreding, hetzij op andere wijze, eene vereeniging te
ondersteunen, welker voorregten en achtbaarheid zelfs in een protestantschen Staat
erkend worden door de anders zoo onbuigzame dienaren der geregtigheid.
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Het komt ons voor, dat de “kloosterkwestie” - gelijk deze aangelegenheid hier en
daar begint genoemd te worden - om tot eene gepaste oplossing te geraken, geene
behoefte heeft aan agitatien, aan een onrustig najagen van verandering der wet, doch
alleen aan de stipte toepassing van hetgeen die wet voorschrijft. Wijken de beambten
der justitie, op gronden, die wij geheel en al voor hunne rekening laten, daarvan af,
dan behooren zij door hun hoofd, den minister van Justitie, tot stiptere pligtsvervulling
te worden aangemaand, en mogt deze daarmede in gebreke blijven, dan is de
Volksvertegenwoordiging daar, om te eischen, dat onze burgerlijke instellingen niet,
om welke bijoogmerken dan ook, tot eene doode letter worden gemaakt. Voor zoo
ver eene kloostergelofte niet strijdig is met wetten en zedelijkheid, staat het niemand
vrij zich tegen het oprigten van kloosters of het aannemen van nieuwelingen te
verzetten. Blijkt echter, dat die geloften strijdig zijn met de instellingen, die ons
regeren, of dat misbruik wordt gemaakt van de eigenaardige verhoudingen, die het
kloosterleven aanbiedt, dan moet er regt worden gedaan zonder aanzien des persoons,
en vooral... zonder bisschoppelijke vergunning. Het behoort ieder vrijtestaan monnik
of non te worden, doch de publieke magt is daar, om te zijner tijd te bewijzen, dat
nonnen en monniken burgers blijven. Eene gelofte, waarbij men afstand doet van
regten, die elk onderdaan van een beschaafden Staat met zich ter wereld brengt,
strijdt tegen de zedelijkheid en is daardoor, volgens alle gezonde begrippen van regt,
nietig.
Wij eindigen met den wensch, dat de herleving van instellingen, die onze ouders
en grootouders meenden te mogen beschouwen als tot het verleden te behooren, van
korten duur zij. Juist daarom achten wij een gewelddadig tekeergaan hoogst ongepast.
Zoodra de bronnen gestopt zijn, waaruit die middeneeuwsche vereenigingen toevoer
in menschen en geld ontvangen, zullen de kloosters op nieuw, en wij hopen voor
immer, verdwijnen. Doch geweld maakt martelaren, en martelarij was ten allen tijde
een vruchtbaar zaad op den akker der dweepzucht. Het is de taak der wereldlingen,
te bewijzen, dat zij zich vergisten, die zich achter de muren van een klooster meenden
te moeten onttrekken aan boozen hartstogt en geweld, en dat men ook buiten die
verblijven zich oefenen kan in allerlei volkomenheden, waarvan de verdraagzaamheid
niet de minst aanprijzenswaardige is.’
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[11 september 1869
Advertentie inzake brochure]
11 september 1869
Advertentie in De Dageraad, Nieuwe serie - Eerste jaargang, No. 17, betreffende
een brochure van H.H. Huisman. (I.I.S.G. Amsterdam.)
Heden verschijnt:
DES VERSTOKTEN NINEVIETEN

OPEN ZENDBRIEF
aan Dr. Jona C. Zaalberg,
Modern profeet en godgeleerde.
prijs: f0.50
F. Günst
Deze brochure van H.H. Huisman, Gedrukt voor rekening van den schrijver, bevat
een opdracht aan Multatuli, en op blz. 15-17 een uitvoerige mededeling over de
brand op 26 maart 1869 waarbij o.a. alle door Huisman ontvangen brieven van
Multatuli verloren gingen.
Opdracht en mededeling luiden als volgt:
OPGEDRAGEN
AAN DEN GROOTEN DICHTER EN DENKER

EDUARD DOUWES DEKKER
(MULTATULI.)
door Philoverax.
Dáár had ik de schriften van den eenigen Multatuli. Die werken en het portret van
den auteur, waren een geschenk van hem aan mij, en hadden benevens zijne brieven,
althans voor mij, een onschatbare waarde, en had ik die voor geen prijs ter wereld
willen afstaan.

[september 1869
Brief van A. van der Ghinst aan Multatuli]
Midden september 1869
Brief van A. van der Ghinst aan Multatuli. Eigenhandig concept. (A.M.V.C.
Antwerpen; fotokopie M.M.)
over de voóroordeelen in het onderwijs: dit betreft uiteraard Multatuli's lezing
over Vrije Studie, voor het Willemsfonds te Gent, op zaterdag 24 april. den moed
niet: het woordje niet is in het handschrift vergeten.
Brugge, den 7ber 1869
W.H.D.D.
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Gansch kan ik u niet onbekend zijn want gij ziet te klaar en onthoudt te goed. Over
weinige maanden zat ik nevens mijne twee zonen recht over u aan tafel. 'T was te
Gent. Daags te voren had ik uwe voordracht over de voóroordeelen in het onderwijs
bijgewoond, waarna ik in 't gezelschap mijner zonen en anderen studenten gebleven
ben. Wij hebben te lang - mijn gewonen leeftrand inziende - over de schoonste deelen
uwer aanspraak, in de café's blijven spreken. Zwaarhoofdigheid en vaak zijn daar
een onfaalbaar gevolg van. Dit zou mij moeten weerhouden hebben in uw gezelschap
te komen; maar ik had den moed niet de gelegenheid te verwerpen van Multatuli van
dicht te zien en te hooren...
Men heeft van veel dingen aan tafel gesproken, onder andere van het zoo dikwijls
aangehaalde: Den eersten dag maakte Hij het licht. Schertsend werd er gezegd dat
de Schriftgeleerden dit op eene zeer voldoende wijze konden uitleggen. Daarop zeide
ik dat het moeilijker zijn zou uit te leggen dat op den derden dag de aarde vrucht en
zaaddragende planten en boomen had voortgebracht vóór dat de zon, de maan en de
sterren bestonden. die den vierden dag geschapen zijn. - Over een punt van dezen
aard, doch oneindig gewichtiger begeer en vraag ik oorlof u een geheimbrief te
schrijven.
Dat eerst en voor al het licht op aarde bestaan hebbe is gemakkelijk om te gelooven.
Immers de natuurkundigen bewijzen dat in den beginne onze aarde een vuurkloot
was, en waar er vuur is, daar ook is er licht. Men kan zelfs aannemen dat door
Métonymie, het woord licht in plaats van vuur gebruikt is. Daarin heeft Mozes wel
gedaan; want hadde hij gezegd: hij maakte het vuur, dan zou men op het woord
maakte gechicaneerd hebben, - Wat de Schriftgeleerden van deze passage zeggen
weet ik niet, maar ik vind dat deze uitlegging die ik tot nader onderricht de mijne
noem, klaar en eenvoudig is. - Dit toch komt mij als onbegrijpbaar voor dat vooraleer
zon, maan en sterren bestonden onze aarde reeds dit oneindig aantal plantsoorten
had voortgebracht.
Uwe dienstwilligheid kennende, Waarde Heer Douwes Dekker, ik hoop dat gij
mij met eene antwoord zult gelieven te vereeren. In deze afwachting bied ik u mijn
hartelijkste groetenissen.
AvdG
Mijn adres:
H. A: VanderGhinst
Leeraar aan het Athenaeum Brugge.
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[15 september 1869
Van den Rijn (LXXXVIII)]
15 september 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
217. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 13 September.
De beijersche gezant bij het saksische Hof, graaf Reigersberg, was eenige weken
geleden uit Dresden vertrokken zonder dat men met de plaats van zijn verblijf bekend
was. Het bleek al spoedig, dat deze zaak in verband stond met twee wissels, die ter
betaling aangeboden, maar met protest teruggezonden werden. Eenigen tijd later
werd door de beijersche dagbladen het ontslag vermeld, 't welk aan den gezant op
zijn verzoek was verleend. - Naar aanleiding van deze gebeurtenis, zegt de
Kölnische-Zeitung het volgende: ‘Dit voorval brengt eene kwestie in herinnering,
die bij de oprigting van het Noordduitsch-Verbond meermalen ter spraak is gekomen,
maar die de juiste en in het nationaal belang gewenschte oplossing niet verkregen
heeft. Indien er in een Bondsstaat ééne zaak is, die uitsluitend aan het centrale bestuur
moet worden overgelaten, dan is het de betrekking tot het buitenland. Het maakt te
dezen aanzien volstrekt geen onderscheid, of men met een Bonds-staat van
Monarchien, dan wel met een republikeinsch Staten-verbond te doen heeft. De betere
waarborg der algemeene belangen tegenover het buitenland is eene der voornaamste
redenen, welke tot eene vereeniging van kleine zwakke Staten aanleiding geven, en
naast de diplomatieke vertegenwoordiging van het geheel ook nog die der
onderscheidene deelen te vergunnen, komt in beginsel op hetzelfde neder, alsof men
afstand zou doen van de gemeenschappelijke regeling van het leger en van de vloot.’
Het Keulsche orgaan erkent, dat de liberale partij in den Rijksdag zich alle moeite
heeft gegeven om deze leemte in de wetgeving aantevullen. Hare pogingen waren
echter vruchteloos, en men zou zich getroost hebben met de gedachte, dat de
verschillende Landdagen voor zulke nuttelooze posten, als die der gezantschappen
van kleine Regeringen, niet langer gelden zouden toestaan. De Köln.-Zeitung is echter
van meening, dat het bedoelde proces zeer langzaam zal vorderen, want, behalve dat
de verschillende Vorsten het verlies van hun regt, om zich door gezanten te doen
vertegenwoordigen, als eene groote opoffering beschouwen, - zij offeren slechts een
schijn van magt op, maar in de hofkringen hecht men dikwijls meer
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aan den schijn dan aan de werkelijkheid - ziet vooral de hooge adel in een groot
aantal van dergelijke betrekkingen een erfelijk gebied, waarop hij zijne aangeborene
bekwaamheden of onbekwaamheden kan ten toon spreiden. ‘Het is ook opmerkelijk
(zegt de Kölnische-Zeitung), dat diplomatieke betrekkingen zeer dikwijls worden
bekleed door hooggeplaatste personen, die voor hunne verwarde financien hier een
toevlugtsoord meenen te vinden: geene betrekking is echter voor dat doel minder
geschikt dan die van gezant. Al wordt deze ook in verhouding tot zijne werkelijke
verpligtingen zeer goed betaald, dan moet hij toch allerlei kosten maken en op zulk
een voet leven, dat de spaarzaamheid zeer moeijelijk wordt.’ Het voorbeeld van den
beijerschen gezant zou op nieuw bewezen hebben, dat het werkelijk belang van den
hoogen adel bij de opheffing der talrijke gezanten van kleine duitsche Hoven geene
schade zal lijden.

[16 september 1869
Van den Rijn (LXXXIX)]
16 september 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
218. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)
Het exemplaar in de K.B. te 's-Gravenhage bevat enkel het eerste bericht, en wel
op vrijdag 17 september.

Van den Rijn, 14 September.
Uit Mannheim wordt aan de Magdeburger-Zeitung het volgende geschreven: ‘In de
officieuse dagbladen wordt verzekerd, dat het berigt uit Munchen onjuist is, als zou
de conferentie voor de visscherij, te Mannheim gehouden, geene resultaten hebben
opgeleverd. De beraadslagingen zijn verdaagd, omdat de nederlandsche Regering
een korteren termijn begeerde, gedurende welken de zalmvisscherij jaarlijks zou
verboden worden, dan de overige Rijnoever-Staten meenden te moeten eischen, maar
omtrent alle overige punten, die in de conferentie ter spraak kwamen, is men tot de
meest gewenschte overeenstemming gekomen, en men mag verwachten, dat de
verschillende Staten het ten slotte ook eens zullen worden over den bedoelden termijn.
Het ligt voor de hand, dat ook de Hollanders uit zulk eene verbodsbepaling groot
voordeel zullen trekken. Het misbruik der vrijheid om te visschen moet er
noodzakelijk toe leiden, dat binnen korten tijd de zalmen geheel uit den Rijn zullen
verdwij-
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nen. Het is echter duidelijk, dat de nederlandsche Regering, die de toestemming der
Staten-Generaal moet vragen, in deze zaak met groote omzigtigheid te werk gaat.
Van welk eene beteekenis de zalmvangst in Holland is, blijkt uit de jaarlijksche
opbrengst van 18,000 tot 20,000 zalmen der visscherij te Kralingen, eene der vele
zalm visscherijen, die eene hooge pacht betalen.’
- Eenige te Parijs zich bevindende Duitschers hebben (volgens een berigt aan de
Kölnische-Zeitung) het plan gevormd om aldaar een duitsch hospitaal opterigten. De
berigtgever is van oordeel, dat de behoeftige Duitschers te Parijs met het plan, zoo
als het daar ligt, slecht gediend zullen zijn. De beschikbare gelden zouden namelijk
op ver na niet toerekend zijn om, zelfs in gewone tijden, het aantal zieken optenemen.
‘Nu moet men niet uit het oog verliezen (vervolgt de berigtgever), dat de fransche
hospitalen met de meeste bereidwilligheid alle zieken zonder onderscheid opnemen,
tot welke natie of geloofsbelijdenis zij ook behooren. Men kan er echter zeker van
zijn, dat deze wijze van handelen onmiddelijk eene verandering zal ondergaan, zoodra
men eene inrigting opent, al is deze ook van nog zoo kleinen omvang, waarin
uitsluitend Duitschers verpleegd zullen worden. Men zou alzoo gevaar loopen, dat
de fransche hospitalen voor de Duitschers gesloten zullen worden, terwijl de nieuwe
inrigting niet in staat is dat nadeel door de verpleging van alle hulpbehoevenden te
vergoeden.’
- Eene arbeidersvereeniging te Kaiserslautern, in Beijeren, heeft bij de Kamer van
Afgevaardigden een adres ingediend; de adressanten verzoeken eene regeling bij de
wet van eenige punten in den volgenden geest: verbod van fabriek-arbeid voor
schoolpligtige kinderen of ten minste eene beperking van den arbeid tot drie uren
daags; elf uren daags arbeid voor jongelieden, die de school niet meer bezoeken en
hun 18de jaar nog niet bereikt hebben, met verbod van overwerk; voor arbeiders
boven de 18 jaren een dag van elf uren arbeid en beperking van het overwerk tot
hoogstens drie uren daags; vrijstelling van belasting aan arbeiders, die nog geene 18
jaren oud zijn, en vrijstelling na dien leeftijd, indien zij nog geen gulden daags
verdienen; geene belasting op het overwerk; de straffen, die in de fabrieken zijn
ingevoerd, zouden tot een minimum beperkt en door de overheid bekrachtigd moeten
worden, en zouden in geen geval aan de willekeur der arbeidgevers behooren te
worden overgelaten; de
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adressanten betoogen, dat daaruit vele misbruiken ontstaan, en zij wenschen de
aanstelling van inspecteurs, die door de arbeiders gekozen en door de fabrikanten
betaald zullen worden.

[18 september 1869
Van den Rijn (XC)]
18 september 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
220. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)
Het exemplaar in de K.B. te 's-Gravenhage bevat op 18 september enkel het eerste
bericht, en op maandag 20 september het tweede bericht, met als datering: Van den
Rijn, 17 September.

Van den Rijn, 16 September.
Uit Munchen wordt aan de Augsburger Allgemeine-Zeitung het volgende geschreven:
‘Het antwoord, door de theologische faculteit der hoogeschool alhier gegeven op de
vijf vragen der beijersche Regering, wordt door sommigen gehouden voor eene
bepaalde afkeuring van het standpunt, 't welk de prins von Hohenlohe tegenover het
aanstaande Concilie heeft ingenomen; anderen vinden het een diplomatisch antwoord,
waarin geen “ja” en geen “neen” wordt gezegd, en waarin men over de hoofdzaak
is heengegleden. Naar ons oordeel, is geene van deze twee meeningen juist. De
beijersche Regering heeft niet gevraagd, en kon ook niet vragen aan katholieke
godgeleerden, of deze in de bedenkingen deelden, die de Regering, van haar standpunt,
koesterde tegen de vermoedelijke uitkomsten van het Concilie, maar zij heeft
opheldering verlangd omtrent de wijzigingen, die de bedoelde nieuwe dogma's in de
wetenschap der godgeleerdheid en in hare betrekking tot de voorregten der
geestelijkheid en tot het volks-onderwijs in Kerk en school zouden teweegbrengen.
De Regering heeft geene vragen van staatkundigen, maar van zuiver theoretischen
aard gesteld, en deze zijn helder en duidelijk genoeg beantwoord, en bovendien in
een geest, die de houding van den minister von Hohenlohe geheel regtvaardigt. Nu
de katholieke faculteit verklaart, dat de verheffing der stellingen van den Syllabus
en der onfeilbaarheid van den Paus tot geloofs-artikelen welligt aanleiding geven
zou tot groote verwarring en voor de katholieke geloovigen tot een moeijelijk
optelossen strijd tusschen hunne kerkelijke en hunne burgerlijke verpligtingen, en
dat daaruit voor de Kerk onder zekere omstandigheden zeer moeijelijke en nadeelige
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gevolgen zouden kunnen ontstaan; nu de faculteit verder zegt, dat met de
onfeilbaarheid van den Paus ook zijn gezag in wereldlijke aangelegenheden als leer
der Kerk, wat tot dus ver niet het geval was, zou worden ingevoerd, terwijl tevens
erkend wordt, dat het al of niet gebruik maken van dit gezag geheel zou afhangen
van des Pausen willekeur; nu de faculteit ten slotte als haar gevoelen te kennen geeft,
dat men, na de aanneming der nieuwe dogma's op eene voor het volk verstaanbare
wijze, de leer zou moeten verkondigen, dat alle gezag ten slotte bij den Paus berust,
en dat zijne uitspraken onbedriegelijk zijn, - nu heeft, naar onze meening, de
katholieke faculteit met haar zuiver wetenschappelijk antwoord het bewijs geleverd,
dat de bekende pogingen van den minister von Hohenlohe op een theoretischen
grondslag rusten, en om dit te constateren, om de harmonie te bevestigen, die zonder
twijfel moet bestaan tusschen het staatkundige standpunt van een minister en het
waarlijk katholieke standpunt van eene wetenschappelijke corporatie, daarom alleen
zullen de bewuste vragen wel tot de theologische faculteit gerigt zijn. En de uitkomst
dunkt ons bevredigend te zijn en eervol voor beide partijen, voor haar, die de vragen
gesteld heeft, zoowel als voor haar, die ze heeft beantwoord.’
- Uit Gieszen wordt aan den Wetterauer-Boten het volgende geschreven: ‘Bij een
onlangs alhier gehouden feestmaal was ook de hessische minister von Dalwigk
tegenwoordig, en deze meende bij gelegenheid van een toast op den Groothertog,
op het feit, dat bij de verdragen in 1866 de provincie Opper-Hessen bewaard is
gebleven voor het Groothertogdom en voor het groot-hertogelijke Huis, als op eene
zeer verdienstelijke zaak te moeten wijzen. De Afgevaardigde von Rabenau vond in
deze woorden aanleiding om zijne meening te zeggen over de staatkunde van den
minister von Dalwigk, en in het licht te stellen, dat het veel meer in het belang van
de provincie Opper-Hessen en van het geheele land zou geweest zijn, indien de
minister in 1866 de opneming van het geheele Groothertogdom in het
Noordduitsch-Verbond had bewerkt. Op de spoedige vervulling van dezen wensch,
die door den toestand en de verhouding van het land dringend geboden werd, bragt
de spreker een toast uit, die bij de aanwezige opper-hessische grondbezitters
levendigen bijval vond, terwijl de ambtenaren eenigzins verlegen voor zich zagen.’
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[18 september 1869
Verslag vergadering Vrijdenkers]
18 september 1869
Verslag in De Dageraad, Nieuwe serie - Eerste jaargang, No. 18. (I.I.S.G.
Amsterdam; fotokopie M.M.) Fragment.
Eerste Algemeene Vergadering van Nederlandsche Vrijdenkers, gehouden te
Amsterdam, 12 September 1869,
Ruim twee honderd personen uit alle oorden des lands waren opgekomen om deze
vergadering bij te wonen, en door hunne tegenwoordigheid het bewijs te leveren van
hunne belangstelling in de zaak der vrije gedachte.
De buste van MULTATULI prijkte boven de bestuurstafel.
Ten II ure opende de President van de Vereeniging ‘de Dageraad’, de Heer H.H.
HUISMAN, de vergadering -.

[21 september 1869
Causerieën IX in De Locomotief]
21 september 1869
De Locomotief te Semarang publiceert het eerste gedeelte van Multatuli's
Causerieën IX. De andere gedeelten worden opgenomen in de nrs. van 23 september
en 28 september 1869. Zie V.W. IV, blz. 190-201 en 730.
De Causerieën VII en VIII zijn niet in De Locomotief verschenen; zie V.W. IV, blz.
168-189 en 729-730.

[23 september 1869
Brief van Multatuli aan Van Kesteren]
23 september 1869
Brief van Multatuli aan de heer Van Kesteren te Semarang. Concept of afschrift.
Geschreven op de keerzijde van blad 4 van de ontwerp-kopij van Causerie XIII.
(M.M.)
De laatste regel staat verticaal links boven in de marge.
niets dan geld: een bedrag van f 600 als betaling voor een half jaar; zie 17 oktober
1869.
Geachte Heer van Kesteren! Ziedaar nu reeds myn XIIIe bulletin, en nog ontving ik
niets dan geld. Nu, dat was ook welkom, maar ik had zoo gaarne de courant gehad.
Misschien echter zyn er exemplaren onderweg, want ik vraagde er reeds vroeger om.
Tot myn groote verwondering is in geen enkel hollandsch blad geannonceerd dat
ik in den Locomotief schryf. Er zoude navraag gekomen zyn en nòg op al de nummers
waarin iets van my staat. Ik hoop voorstellen van U te ontvangen om myne bydragen
uit te
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breiden en ik geloof dat het goed zou zyn, hoe meer hoe beter. Ik wenschte dat gy
voor f 6000 's jaars kondet gebruiken dan brak ik alle andere relatien af en verwees
myn publiek eens vooral naar uw blad.
Bedenk dat myne bydragen, overgedrukt in aparte bundels, hier waarde hebben.
Ook zoudt ge my verpligten, indien ik in 't een of ander Indisch blad word
aangevallen - als te voorzien is - daarvan een ex. te zenden. Niet dat ik juist
polemiseren ga - dat kan ook niet om den afstand - maar misschien is er nu en dan
een klein repliekje noodig al ware 't dan maar parenthesiaal.
Na vriendelijke en beleefde groeten met achting
Ik lees: ‘dat ik onderwerpen behandel van weinig belang en niet actuëel genoeg’ Wie
dat zegt oordeelt wat snel. Bovendien ik heb myne wyze - zooals trouwens ieder en t gebeurt wel meer dat ik flauw begin en ernstig eindig. Maar graag wilde ik meer
leveren. Byv. achtmaal de tegenwoordige hoeveelheid voor vyfmaal zooveel geld,
of zoo iets. Gy kunt het er later alleen aan overdruk uithalen. Ik heb een hekel aan
Hollandsche uitgevers.
A propos, ik teeken de brieven aan omdat men op de post myn geschryf steelt.
Dat is een feit! Indien f 6000. U te veel is, wat dunkt U van drieduizend voor driemaal de
tegenwoordige hoeveelheid?

[23 september 1869
Van den Rijn (XCI)]
23 september 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
224. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 20 September.
Naar aanleiding van een in den Wetterauer-Bote opgenomen verslag van de zittingen
der dezer dagen te Giessen bijeengekomen landhuishoudkundigen, leest men in eene
correspondentie uit Mainz: ‘Met bevreemding vernemen wij, dat onze minister, de
heer von Dalwigk, die aangewezen scheen om in de vergadering der leden van de
Landhuishoudkundige Vereeniging het officiële element te vertegenwoordigen, die
gelegenheid heeft aangegrepen om de houding der Regering in het jaar 1866 te
verontschuldigen niet alleen, maar ook
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zich zelven, in een feestdronk op den Groothertog, een krans te vlechten. Die
staatsman wees namelijk op de hooge verdiensten van dezen Vorst, volgens hem,
blijkbaar uit het behouden van de provincie Opper-Hessen. Dat de heer von Rabenau
in zijne hoedanigheid van grootduitsch-hessisch Volksvertegenwoordiger het woord
heeft gevoerd, met de bedoeling om iets aftedingen op den lof, dien de heer von
Dalwigk zich zelven toezwaaide, komt ons niet onverwacht voor, al beamen wij dan
ook geenszins de stelling, dat het geheele Groothertogdom in het Verbond had
behooren te worden opgenomen; doch wij zijn verbaasd over de in een diplomaat
onverschoonlijke onvoorzigtigheid, waarmede de minister aan zijnen tegenstander
een zoo gunstig standpunt verschafte om hem te bestrijden.
‘Het onderwerp, waarover de heer von Dalwigk zijne feestmaal-welsprekendheid
ten beste gaf, komt ons zonderling voor, en de wijze, waarop hij dat behandelde,
noemen wij zeer gewaagd. In het algemeen erkennen wij, dat een heildronk op den
Groothertog op zijne plaats kan geweest zijn, doch bij de bekende loyauteit van de
aanzittende personen was het uitspreken van diens naam voldoende geweest om de
bij zulke gelegenheden voegzame geestdrift optewekken. Nu echter de feestredenaar
daaraan schijnt getwijfeld te hebben, komt het ons voor, dat hij, om de gemoederen
in gepaste stemming te brengen, een anderen tekst had moeten kiezen dan juist die
bladzijde uit de hedendaagsche geschiedenis, welke eigenlijk door niemand met
genoegen wordt opgeslagen, en de heer von Rabenau was in zoo ver in zijn regt, dat
hij hem de verkeerde strekking zijner loftuitingen vrij scherp onder het oog bragt.
Of de algemeene goedkeuring, die aan de woorden van dezen zoo
noordduitschgezinden spreker te beurt viel, de uitdrukking is van den algemeenen
geest in Hessen, meenen wij te mogen betwijfelen, en wij stellen die bijzonderheid
op rekening òf van de vooringenomen zienswijze des berigtgevers van den
Wetterauer-Bote, òf op zekere goedaardige toejuichingsgezinde stemming der
feestgenooten, die, naar ons is medegedeeld, ook de woorden van den vorigen spreker
met blijken van welgevallen hadden aangehoord. Niet ieder heeft, als de heer von
Rabenau, bij zulke gelegenheden lust om optetreden voor eene meening, te welker
verdediging men dan ook niet bijeenkwam, en het breed uitmeten van de wijze,
waarop zekere
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redevoeringen bij feestmaaltijden door de aanwezigen worden opgenomen, geeft
vaak aanleiding tot een misverstand, 't welk gretig wordt aangegrepen door hen, die
daarin eene regtvaardiging hunner denkbeelden meenen te ontdekken.
Indien de Regering in 1866, door nood gedrongen, heeft moeten toegeven aan de
geweldige pressie, die het overwigt van Pruissen op haar uitoefende - en dit houden
wij voor de eenvoudig ware omschrijving van het hessische doen en laten in dat jaar
- dan vervalt alle grond om die zwakheid te doen voorkomen als verdienste. In
tegenwoordigheid van den overwonnene zwijgt men uit kieschheid over zijne
nederlaag; hoogstens kan het te pas komen hem daarover te beklagen, doch nooit zal
iemand, die zich verheugen mag in het bezit van dat zesde zintuig, waaraan wij den
naam van tact geven, hem over die nederlaag prijzen. Er bestaat eene soort van lof,
die dieper wondt dan de ruwste beleediging, en voorzeker zou de heer von Dalwigk,
indien hij den door hem uitgesproken feestdronk uit den mond van een ander had
gehoord, daarbij aan ironie, sarcasmus en bespotting hebben gedacht. Niemand vergat
zich echter zoo ver van zich daaraan schuldig te maken, en dit keuren wij, het
wetenschappelijk en industrieel doel der Vereeniging in aanmerking genomen,
volkomen goed. Welke naam echter moet gegeven worden aan de tacteloosheid van
den betrokkene zelven, die zaken ter tafel brengt, waarop anderen uit wellevendheid
vermeden te doelen, betuigen wij, uit afkeer van het woord ‘onbeschaamdheid’, niet
te weten. Er wordt met zelfvoldoening gewezen op de ééne provincie, die aan de
klaauwen des vijands schijnt ontsnapt te zijn. De vreugde daarover wettigt de smart
over het verlies der overige deelen van het Groothertogdom; zoodat de officiële toast
des ministers een juist omgekeerden indruk maakt, dan hij zich daarvan scheen
voortestellen.
Noch zij, die hunne vaderlandsliefde beperken binnen de grenzen van een kleinen
Staat als den onzen, noch de voorvechters van één eenig Duitschland kunnen
ingenomen zijn met eene verbrokkeling als die, waaraan ons schoon Hessenland
thans ter prooi gegeven is, en welker nadeelige invloed zich zoowel in Opper-Hessen,
als in de overige provincien openbaart. De dubbele druk, waaronder de Staat gebukt
gaat, werkt noodlottig op alle takken van bestuur. Politie, justitie, administratie,
belastingwezen, alles bevindt zich in een staat van verwarring, die weldra blijken
zal onhoudbaar te zijn, en waarschijn-
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lijk de volkomen aansluiting aan het Verbond, indien al niet gewenscht - gelijk de
heer v. Rabenau meent - dan toch, bij gebrek aan beter, noodzakelijk maken zal.
Gewenscht namelijk - tenzij om de thans heerschende malaise te ontgaan - is de
algeheele ineensmelting met Noord-Duitschland in Hessen niet, en vooral niet sedert
herhaaldelijk bleek, dat het Kabinet ter Berlijn geen genoegen nemen zou met de
voorwaarden, waarop de andere kleine noordduitsche Staten in het Verbond werden
opgenomen. Als voorwendsel om Hessen met nog sterkere banden - dat beduidt
derhalve door annexatie - te hechten aan het centrale gezag, wordt de bijzondere
beteekenis van Mainz, als bolwerk tegen Frankrijk, aangegrepen, niet zonder
toespeling op zekere franschgezindheid, die men in eenige gedeelten van de
Rijnstreek, en voornamelijk in onze stad, onderstelt. De wijze, waarop het regt van
den Bonds-bevelhebber, om onze stad door pruissische troepen te doen bewaken,
wordt uitgeoefend, en de verhouding tusschen dat garnizoen en onze burgerij wettigen
de vrees, dat men zich te Berlijn genoodzaakt achten zal aantevullen in ontzag wat
men gevoelt te missen aan genegenheid.
Ieder gevoelt, dat de heterogene wijze, waarop thans het bestuur over ons land
gevoerd wordt, eerlang zal moeten plaats maken voor eene meer bepaalde rigting,
en het vooruitzigt op deze verandering noopt velen tot den thans ijdelen wensch, dat
het jaar 1866 ons eene met de overige noordduitsche Staten gelijkvormige positie
hadde verschaft, dewijl het thans te voorzien is, dat het hessische volksbestaan, in
stede van in de duitsche eenheid, in de pruissische militaire hierarchie zal worden
opgelost.
Ver van ons de meening, dat zoodanige omkeer duurzaam wezen kan. Een
volksstam als de hessische kan niet vernietigd worden en zal, hoe ook onderdrukt,
immer bewijzen leveren, dat hij eene oorzaak van bestaan heeft, die in den nacht der
eeuwen wortelt en niet kan worden uitgeroeid door het oogenblikkelijke militaire
overwigt van de politieke fictie, welke men Pruissen noemt. Doch zoowel de
gevreesde inlijving, als de eindelijke ontworsteling aan die onnatuurlijke vereeniging,
zal vergezeld gaan van schokken, welke welligt zouden vermeden zijn, indien wij
in 1866 mannen aan het roer hadden gehad van een anderen stempel dan den heer
von Dalwigk.’
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[23 september 1869
Multatuli schrijft Causerieën XIII]
23 september 1869
Multatuli schrijft voor De Locomotief te Semarang Causerieën XIII. De tekst komt
niet in het blad voor, hetzij doordat de kopij de redactie nooit heeft bereikt, hetzij
omdat de redactie bezwaar had tegen plaatsing. Zie V.W. IV, blz. 237-246 en 732.

[24 september 1869
Van den Rijn (XCII)]
24 september 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 225.
(Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 21 September.
De Augsburger Post-Zeitung maakt een tweede antwoord openbaar der theologische
faculteit te Munchen op de vragen der beijersche Regering. [Verg. no 211 dezer
courant]. In dit antwoord, onderteekend door de hoogleeraren Schmid en Thalhofer,
wordt aan het slot het volgende gezegd: ‘Het resultaat van ons antwoord op de vijf
ons voorgelegde vragen laat zich hierin zamenvatten, dat de bestaande verhouding
tusschen de Kerk en den Staat geene verandering zou ondergaan, en dat de leer van
eene door God bevolen magt des Pausen over de Monarchen en de Regeringen niet
voor het geweten van ieder Christen verbindend zou zijn ten gevolge van eene
eventuële sanctie van den Syllabus zoo als deze daar ligt, of van het dogma der
onfeilbaarheid van den Paus, indien hij ex cathedra spreekt door het aanstaande
Concilie; evenmin zou de leer van den goddelijken oorsprong der persoonlijke en
zakelijke voorregten van de geestelijkheid eene wijziging in het volksonderwijs
teweegbrengen, voor zoo ver de verhouding tusschen de Kerk en den Staat daarbij
ter spraak komt.’
Dat oordeel wordt door de hoogleeraren in een zeer breedvoerig betoog
gemotiveerd. Omtrent de stellingen van den Syllabus zeggen zij o.a.: ‘Al heeft de
Syllabus de ondergeschiktheid der Kerk aan den Staat ook verworpen, dan is door
dat oordeel de zelfstandigheid en de onafhankelijkheid van den Staat binnen de
grenzen van het regt en de magt, die hem toekomen, nog niet gepraejudicieerd. In
de 55ste stelling b.v. is slechts uitgesproken, dat men de scheiding van Kerk en Staat
niet als het hoogste ideaal moet beschouwen en najagen; daarmede is echter niet
ontkend, noch toegegeven, dat onder zekere historische omstandigheden zoodanige
scheiding kan worden be-
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doeld en tot stand gebragt. Evenzoo is in de 77ste stelling de meening afgekeurd, als
zou men de gelijkheid van alle godsdiensten voor de wet als een idealen toestand
moeten beschouwen; daarmede is echter niet uitgesproken en evenmin
tegengesproken, dat onder zekere verhoudingen verschillende geloofsbelijdenissen
dezelfde regten kunnen genieten.’ Eene mogelijke verheffing van de onfeilbaarheid
des ex cathedra sprekenden Pausen tot dogma zou, volgens de hoogleeraren, nog
niet in zich sluiten, dat de Paus een onbeperkt regt van God ontvangen had over de
wereldlijke Monarchen en Regeringen. Zij brengen in herinnering, dat, in weerwil
van de beslissingen te dezen aanzien van het 3e en van het 4de Concilie, in de jaren
1179 en 1215 op het Lateraan gehouden, twee tegenovergestelde theorien zijn
ontstaan: de eene, die in de middeneeuwen bijna uitsluitend ingang vond, kent aan
de Kerk eene door God verordineerde heerschappij in wereldlijke aangelegenheden
toe; de andere, die sedert de 17de eeuw meer en meer door de godgeleerden is
aangenomen, ontkent dergelijke heerschappij, zonder daarom onder kerkelijke censuur
te staan. ‘Het verschil van meening over deze kwestie bleef geoorloofd, en zou ook
nu geoorloofd blijven, indien de onfeilbaarheid van den Paus tot geloofsleer werd
verheven. De eerste der beide bovengemelde theorien zou daardoor, wel is waar,
eene belangrijke ondersteuning verkrijgen, maar daarom nog niet tot leer der Kerk
worden verheven. De tegenovergestelde meening zou even als vroeger geoorloofd
zijn zoo lang zij niet uitdrukkelijk verklaard werd in strijd met de leer der Kerk te
zijn.’

[26 september 1869
Tine wordt vijftig jaar]
26 september 1869
Tine wordt vijftig jaar.

[27 september 1869
Van den Rijn (XCIII)]
27 september 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant, no.
227. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)
generaal Prim: spaans militair, een der leiders van het revolutionaire bewind dat
koningin Isabella op 30 september 1868 had afgezet; zij was met haar tienjarige
zoon Alfonso, prins van Asturië, uitgeweken naar Parijs.
opstandelingen op Cuba: gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw
waren er in de spaanse kolonie Cuba telkens opstanden tegen het moederland, veelal
met de slavernij als inzet.
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Van den Rijn, 24 September.
Aangaande het verblijf van den generaal Prim te Parijs worden door een berigtgever
der Kölnische-Zeitung de volgende bijzonderheden medegedeeld: De generaal Prim
zou o.a. een bezoek hebben afgelegd bij den echtgenoot der Koningin-weduwe van
Spanje, Maria Christina, den Hertog van Rianzares, met wien hij zeer bevriend is.
Bij die gelegenheid zou de generaal Prim ook een onderhoud hebben gehad met de
Koningin-Weduwe, die hem verklaard zou hebben, dat zij voor Spanje alleen uitkomst
zag in de troonsbestijging van den Prins van Asturie. De generaal zou daarop hebben
geantwoord, dat hij zich welligt in beginsel niet zou verzetten tegen de canditatuur,
maar dat op dit oogenblik zich voor de candidatuur van den Prins geene de minste
vooruitzigten openden.
De audientie van de ministers Prim en Silvela bij den Keizer zou, volgens den
berigtgever, den ministers weinig licht hebben gegeven over Keizer Napoleons
bedoelingen. De Keizer zou den wensch geuit hebben, ‘dat het spaansche volk spoedig
rustige dagen mogt beleven’, en zich over de cubasche kwestie volstrekt niet hebben
uitgelaten. De uitweidingen van den spaanschen president-minister werden stil
glimlagchend door den Keizer aangehoord, zoodat de generaal Prim, na den afloop
der audientie zou hebben uitgeroepen: ‘Lord Cowley had gelijk; die man zegt nooit
eene enkele syllabe en toch spreekt hij nooit de waarheid.’ ‘De ministers (aldus
eindigt de berigtgever zijne mededeelingen) gingen weinig gesticht huiswaarts, vooral
niet, daar zij vernomen hadden, dat Koningin Isabella de opstandelingen op Cuba
in het geheim ondersteuning toezendt, ten einde de schuld van het eventuële verlies
van Cuba, in de oogen van het spaansche volk, op het revolutionaire bewind te doen
nederkomen, en zelve welligt uit de daaruit voortkomende grieven later voordeel te
kunnen trekken.’’

[28 september 1869
Van den Rijn (XCIV)]
28 september 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
228. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 26 September.
Een badensch dagblad bevestigt het vermoeden, dat Baden geen nieuw aanzoek zal
doen om in het Noordduitsch-Verbond opgeno-
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men te worden voordat men de zekerheid heeft, dat zulk een verzoek gunstiger zal
worden opgenomen dan de besluiten, welke te dien aanzien door de badensche
Kamers in Mei en September 1867 genomen zijn.
- In eene correspondentie uit Berlijn wordt verzekerd, dat de hessische minister
von Dalwigk aan sommige dagbladen den wenk zou gegeven hebben om een veldtogt
te openen tegen eene mogelijke uitbreiding van het Noordduitsch-Verbond.
De toast, door den heer von Dalwigk te Giessen op een feestmaal uitgesproken,
waarbij hij zijne eigene verdiensten in het licht stelde betreffende de uitsluiting van
Opper-Hessen uit het Noordduitsch-Verbond, blijft nog bij voortduring de dagbladen
bezighouden, die nu den tekst geven van het antwoord van den Afgevaardigde von
Rabenau. ‘Reeds in het jaar 1867 (sprak de heer von Rabenau o.a.) heeft de heer von
Dalwigk op een feestmaal te Friedberg de staatkunde aangeroerd. Ik heb toen
gezwegen en ben weggegaan. Nu is dit tot mijn leedwezen ten tweeden male geschied,
maar ik zal niet wederom zwijgen; men zegt teregt: wie zwijgt, geeft zijne
toestemming, en dat kan ik, dat wil ik en dat zal ik niet doen.’ De heer von Rabenau
betoogde vervolgens, dat de bewering, als zou de provincie Opper-Hessen door den
invloed van hessische bemoeijingen in het jaar 1866 buiten het Noordduitsch-Verbond
gehouden zijn, eene geschiedkundige dwaling is. ‘Ik wensch van ganscher harte
(aldus eindigde de heer von Rabenau zijne rede), dat onze hessische volksstam in
zijn geheel zal deelen in de ontwikkelings-periode, die wij tegemoet gaan. Ik wensch
dat niet alleen in het belang van het duitsche volk, maar ook in dat van Hessen en
van de hessische dynastie, die mij onder hare getrouwste aanhangers tellen kan.’
De geschiedkundige beschouwingen van den heer von Rabenau worden nader
toegelicht in een berigt uit Frankfort aan de Kölnische-Zeitung. Volgens dien
berigtgever, zou het behoud der provincie Opper-Hessen in het jaar 1866 aan den
invloed der Keizerin van Rusland te danken zijn geweest. Het zou overigens een feit
van algemeene bekendheid wezen, dat de Groothertog betere voorwaarden had kunnen
bedingen en Homburg niet verloren zou hebben, indien hij de leiding der
binnenlandsche aangelegenheden aan een anderen minister had willen toevertrouwen.
De weinige pruissisch-gezindheid van den heer von Dalwigk zou bij zijn laatste
verblijf te Baden
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op nieuw aan den dag gekomen zijn, toen hij, in plaats van het voorbeeld van den
graaf von Beust te volgen, verzuimd heeft bij de Koningin van Pruissen zijne
opwachting te maken.

[29 september 1869
Van den Rijn (XCV)]
29 september 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
229. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 27 September.
De badensche Landdag is (zoo als met een enkel woord in een telegram is gemeld)
door den Groothertog met eene troonrede geopend. De vele geruchten, die in den
laatsten tijd over eene intrede van Baden in het Noordduitsch-Verbond in omloop
waren, vinden in die rede geene bevestiging. De Groothertog heeft alleen zijn
welgevallen betuigd over de goede verstandhouding, die tusschen de Kabinetten te
Berlijn en te Karlsruhe bleef heerschen, en over het toenemende nationale bewustzijn,
't welk zich in alle duitsche Staten ontwikkelt. De overeenkomst betreffende het
verdedigingsstelsel van Noord- en Zuid-Duitschland, en de bemoeijingen van het
Tol-parlement hadden daarvan op nieuw bewijzen geleverd. Onder de toegezegde
wetsontwerpen behooren: eene uitbreiding van het kiesregt; eene aanvulling der wet
op de ministeriële verantwoordelijkheid door eene regeling der regtspleging; de
opdragt van het oordeel over staatkundige misdrijven aan gezworenen, en de invoering
van het verplichte burgerlijk huwelijk. Het budjet voor het jaar 1870 zou eene
vermindering van sommige vroeger verhoogde belastingen toelaten.
- De Hessische Landes-Zeitung behelst het volgende: ‘Onlangs ontving Darmstadt
op nieuw een bezoek van agenten van den heer Schweitzer, uit Frankfort en
Mannheim, en zij moesten, indien zij zich zelven eerlijk rekenschap geven, de
overtuiging medenemen, dat zij hier geen vruchtbaren grond aantreffen. De groote
zaal, alwaar de arbeiders van Darmstadt ditmaal waren uitgenoodigd, was slechts
zeer spaarzaam bezocht; de toejuiching, die den redenaars te beurt viel, kwam telkens
met groot gedruisch van eenige aanhangers, die in de voorste rijen gezeten waren;
de kern onzer arbeiders was in het geheel niet verschenen, en de weinige alhier te
huis behoorende arbeiders waren blijkbaar slechts uit nieuwsgierigheid gekomen.
Wij
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moeten ook erkennen, dat wij nimmer een meer zinledigen woordenvloed gehoord
hebben.’
- Te Darmstadt hebben de gezellen eener drukkerij den arbeid gestaakt. De oorzaak
van het geschil is voornamelijk gelegen in den eisch der arbeiders om alleen leden
der Vereeniging van drukkersgezellen in dienst te nemen, terwijl de eigenaar in de
keus zijner werklieden vrij wilde blijven. De patronen der verschillende drukkerijen
hebben zich vereenigd en eene verklaring in de dagbladen geplaatst, waarin zij den
eisch der arbeiders ten strengste veroordeelen. In antwoord is eene tegenverklaring
verschenen, waarbij al de drukkers-gezellen van Darmstadt met eene strike dreigen,
indien de bovenvermelde eisch niet door alle eigenaars wordt ingewilligd. Volgens
de Darmstadter-Zeitung, heeft echter slechts een klein gedeelte, op de weigering der
meesters, aan die bedreiging gevolg gegeven; het meerendeel der arbeiders zou
verstandig genoeg zijn om de gestelde eischen als een te ongehoorden dwang te
beschouwen. - Volgens een berigtgever der Kölnische-Zeitung, hebben de besluiten
van het Arbeiders-Congres te Bazel de oogen geopend aan de zwabische volkspartij.
De Stuttgarter Beobachter zou duidelijk verklaard hebben, dat hare partij niets te
maken wilde hebben met de te Bazel genomen ‘onzinnige communistische besluiten
en dwaalleeringen, die tot eene ondragelijke tirannie zouden voeren’. De volkspartij
in Zwaben zou eene vergadering beleggen, alwaar men de scheiding der zwabische
democraten van de saksische communisten openlijk zou uitspreken.

[30 september 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]
30 september 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli. (Kopieboek 48, Museum Enschedé,
Haarlem; fotokopie M.M.)
Den Heer Douwes Dekker
te 's Gravenhage
Haarlem 30 Sept. 1869
WelEdele Heer
Wij hebben de eer U ingesloten toetezenden een Bankbiljet Z 2343 groot f 25.,,
ter voldoening van uw honorarium verschenen heden. Wij verzoeken U ons de goede
ontvangst te willen berigten en hebben de eer, met hoogachting te zijn,
UWEd. Dv. Dienaren
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[1 oktober 1869
Van den Rijn (XCVI)]
1 oktober 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 231.
(Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)
Pantin: aangaande Traupmann en diens veelvoudige moord zie men V.W. IV, blz.
247-253 en blz. 297.

Van den Rijn, 28 September.
Een Parijsch berigtgever der Kölnische-Zeitung verwondert zich over de berigten,
die in sommige buitenlandsche bladen over Frankrijks tegenwoordigen toestand
voorkomen, wanneer hij leest van de toenemende gisting, die onder het Parijsche
publiek heerscht over de kwestie, of het Wetgevend Ligchaam al dan niet den 26sten
October zal geopend worden. Noch deze kwestie, noch de plannen van den graaf de
Kératry, en evenmin het badensche vraagstuk, houden de inwoners van Parijs bezig;
alleen de zes- of zeven-, welligt zelfs achtvoudige moord te Pantin vervult aller
gemoederen. Die berigtgever noemt het een treurig teeken des tijds, dat de kunst van
lezen, die zoo velen eerst sedert korten tijd hebben aangeleerd, bij voorkeur door
hen gebruikt wordt om de jammerlijke bijzonderheden van dat bloedige drama te
leeren kennen. Niet minder keurt hij de handelwijze af van sommige bladen, die
speculeren op den bedorven smaak van het publiek, - die lepelsgewijze hunne verhalen
toedienen, opdat het debiet van hunne fabelachtig toegenomen oplaag ook voor den
volgenden dag verzekerd zal zijn. ‘Het is waar (vervolgt de berigtgever), die toestand
is ook niet naar den smaak van de Rappel, en het ultra-radicale orgaan geeft zelfs te
kennen, dat deze moord welligt aan de Regering niet ongelegen komt, omdat de
aandacht nu wordt afgeleid van haar zelve, van den persoon des Keizers, van het
Wetgevend Ligchaam, van artikel 75 der Constitutie, van de verkiezing des maires,
enz. Maar deze verontwaardiging is niet geheel en al belangeloos, omdat de ijver
van het publiek om zich in de ongehoorde polemiek der radicale bladen te verlustigen
aanmerkelijk is afgenomen sedert de straffeloosheid, waarover de fransche
dagbladpers zich na de jongste amnestie verheugen mag, en sedert de heeren der
Rappel de martelaarskroon moeten missen... De oplaag dier organen neemt af, en
daar de belanghebbenden zeer goed weten, dat de tacktiek der Regering, die hen niet
meer vervolgt, daaraan de meeste schuld heeft, schuiven zij de geheele oorzaak van
hun verminderd
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debiet het liefst op de bewuste misdaad, welke door de best georganiseerde politie
toch niet had kunnen verhinderd worden. Men moet echter toegeven, dat de politie
in deze aangelegenheid geene schitterende rol speelt. Niet alleen was zij een tijd lang
op het valsche spoor, toen het hare taak was om den schuldige of de schuldigen te
ontdekken, maar zij dreef zelfs de nalatigheid zoo ver, dat zij verzuimde, het geheele
veld, waarop de moord gepleegd was, te onderzoeken; zoodat het eergisteren de zaak
was van het wandelende publiek om op slechts enkele schreden van de plaats, waar
men de eerste zes lijken had gevonden, een zevende lijk te voorschijn te brengen, 't
welk men zonder moeite voor den zoon der familie herkende, dien men lang genoeg
voor een medepligtige had gehouden. Dat alles zijn de zaken, die de Parijzenaars
geheel en uitsluitend bezighouden, terwijl de beweging en de gisting, welke men
hier op het gebied der staatkunde wil bespeuren, zonder uitzondering in het rijk der
verdichting te huis behooren.’

[2 oktober 1869
Van den Rijn (XCVII)]
2 oktober 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Zaturdagsche Haarlemsche Courant, no.
232. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 29 September.
Te Stuttgart is dezer dagen een feest gevierd bij gelegenheid van het vijftigjarig
bestaan der tegenwoordige wurtembergsche staatsregeling. De Koning had o.a. ook
al de Afgevaardigden tot een feestmaal aan het Hof genoodigd. Een der
Afgevaardigden, de heer Mayer, redacteur van den Beobachter, bevindt zich in
hechtenis, ten gevolge van eene veroordeeling wegens een voor graaf Bismarck
beleedigend artikel. Hij had een verlof van drie dagen ontvangen, ten einde het feest
te kunnen bijwonen. Hoewel men algemeen van oordeel was, dat de heer Mayer
vervolgens van zijnen verderen straftijd zou ontslagen worden, verklaarde de heer
Mayer, en met hem onderscheidene tot zijne partij behoorende Afgevaardigden, dat
zij niet aan den koninklijken disch zouden verschijnen, indien de heer Mayer niet
vooraf van zijne straf werd ontheven, Een in dien geest opgesteld rekest om gratie
werd in een daartoe opzettelijk belegden ministerraad overwogen, maar van de hand
gewezen. Tot eene audientie bij den Koning werden de vrienden van den heer Mayer
niet toegelaten.
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Het einde der zaak was, dat 19 Afgevaardigden met den heer Mayer voor de
uitnoodiging bedankten, toen de voor hen bestemde plaatsen reeds in gereedheid
waren gebragt. - De Beobachter deelde den tekst der brieven, waarin men van de
deelneming van het feest afzag, reeds mede toen de zaak nog hangende was, en
voegde daarbij de volgende opmerking: ‘Tot dus ver heeft de heer Mayer nog geene
gratie ontvangen. Zal het ministerie-Varnbüler de regelen van de meest gewone
staatkundige welvoegelijkheid, die zelfs door een Napoleon worden in acht genomen,
met voeten treden, en zal het den vertegenwoordigers van het volk in de
onmogelijkheid brengen om deeltenemen aan het feest, 't welk eene verzoening en
de eendragt tusschen den Vorst en het volk beteekenen moet?’
- De wurtembergsche Regering heeft eene nota naar Bern gezonden, waarin zij
verklaart, dat zij aan de spoorweglijn over den St.-Gothard de voorkeur geeft boven
iedere andere spoorwegverbinding van Midden-Europa met Italie; dat zij bereid is,
aan deze onderneming eene geldelijke ondersteuning te geven, onder voorbehoud
dat dit subsidie door de wurtembergsche Vertegenwoordiging zal worden
goedgekeurd. De zwitsersche Regering heeft het Kabinet te Stuttgart daarop
uitgenoodigd om afgevaardigden te zenden ter conferentie der belanghebbende
mogendheden, die op dit oogenblik te Bern hare vergaderingen houdt. De
wurtembergsche Regering heeft aan twee commissarissen opgedragen, om met haren
gezant te Bern haar bij de beraadslagingen over den St.-Gothard-spoorweg te
vertegenwoordigen.

[3 oktober 1869
Vergadering van De Dageraad]
3 oktober 1869
Vergadering van ‘De Dageraad’. Fragment uit de notulen (I.I.S.G. Amsterdam.)
De President spoort de leden ten dringendst aan om voor zoo verre zulks in hun
vermogen is, de uitgave van het Stuiversblad, door inteekening op hetzelve, te steunen.
Tevens deelt ZEd mede, dat de Heer Douwes Dekker eerstdaags weder als spreker
ten onzent zal optreden, en noodigt de leden uit, alsdan met hunne dames
tegenwoordig te zijn.
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[4 oktober 1869
Van den Rijn (XCVIII)]
4 oktober 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Maandagsche Haarlemsche Courant. no.
233. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 2 October.
De Badische Landes-Zeitung behelst het volgende: ‘Tegenover den conservativen
schrijver van het uit Baden aan de Kreuz-Zeitung ingezonden artikel kunnen wij zeer
stellig mededeelen, dat in de kringen van de meerderheid der Kamer niets bekend is
aangaande het indienen of voorbereiden van eene voordragt, betreffende de aansluiting
van Baden aan het Noordduitsch-Verbond... Dergelijk verzoek zal ook zeker niet
worden opgesteld, voordat de Regering in staat is, inlichtingen te geven omtrent de
ontvangst van zulk een verzoek bij het Noordduitsch-Verbond. De badensche Regering
heeft tegenover Duitschland niet het regt en evenmin de verpligting om zich met in
de lucht hangende aanbiedingen te compromitteren. Daar het aan de geheele wereld
reeds sedert lang bekend is, dat de Regering en de Vertegenwoordiging beiden bereid
zijn om tot het Noordduitsch-Verbond toetetreden, wanneer zulks uit een staatkundig
oogpunt mogelijk is, dan behoort uit het Noorden die mogelijkheid aangetoond te
worden, voordat er van verdere handelingen spraak kan zijn.’

[5 oktober 1869
Brief van Multatuli aan Huisman]
5 oktober 1869
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Enkel velletje postpapier, aan beide zijden
geheel beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
De bijgevoegde kopij, geschreven naar aanleiding van een door Multatuli
ontvangen verzoek om steun aan de Maatschappij tot Nut van den Javaan, is niet
teruggevonden; voor de tekst ervan zie men V.W. IV, blz. 309-310.
Waarde Huisman! Bygaand blaadje moet absoluut bij duizende exemplaren 't land
door en met spoed.
Is Gunst by magte dat te doen?
Zoo neen zeg 't my dan want of 't nu al gedrukt is en niet geannonceerd en
rondgezonden wordt, dan helpt het niet.
Zeg me dus SvP of Gunst het kan en wil verspreiden, want daarom is 't te doen.
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De titel is eenvoudig
De Maatschappy
tot Nut van den
Javaan
door
MULTATULI.
Juist de geringe prys (2 Cents?) naast zulk een titel zal effect maken, en men zal zien
dat ik in dat kleine stukje meer bereik dan in een dikke brochure. Maar juist daarom
is snelle verspreiding noodig. En moet overal voorraad zyn by dozynen want wie 't
niet terstond koopt, koopt het later niet, daar men 't weldra zal van buiten kennen.
Dan nog eens is 't Gunst mogelyk het ding by honderden 't land door te zenden?
Ik vrees dat zyn gedrukte positie hem belemmeren zal. Ik weet wat geldgebrek is.
Hartelyk gegroet
t.a.v
DouwesDekker
Spoed!
Als Gunst voor de
Correctie wil zorgen
heb ik geen proef noodig
Dat wint tyd
Overal annonceren!
apropos, by't
annonceren van
myn lezing, noem
my svp alleen
Multatuli (geen DD)

[5 oktober 1869
Van den Rijn (XCIX)]
5 oktober 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
234. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 3 October.
In de eergisteren gehouden zitting der badensche Eerste Kamer is het ontwerp-adres
van antwoord op de troonrede met 13 tegen 6 stemmen aangenomen. Daarin komt
o.a. het volgende voor: ‘Van ganscher harte vereenigen wij ons met de vaderlandsche
gedachte, die Uwe Koninklijke Hoogheid ook bij deze gelegenheid op nieuw als de
drijfveer uwer staatkunde heeft doen kennen. Ook wij beschouwen de hervorming
van Duitschland en allereerst de nationale vereeniging der zuidduitsche Staten met
het Noordduitsch-Verbond als eene hoofdvoorwaarde voor de zekerheid dezer Staten,
voor de wel-
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vaart van het geheele duitsche volk en voor de vreedzame ontwikkeling van Europa.
Al is er ook sedert twee jaren geen beslissende stap in die rigting gedaan, toch is de
behoefte aan die vereeniging intusschen toegenomen en hare noodzakelijkheid is in
de staatkundig ontwikkelde kringen meer en meer duidelijk geworden.’ Een der zes
leden, die tegen het adres gestemd hadden, de graaf von Berlichingen, verklaarde
zich tegen de aansluiting aan het Noordduitsch-Verbond. Naar zijne meening, had
de badensche Regering meer moeten trachten naar een verbond tusschen de
zuidduitsche Staten onderling. In het Noordduitsch-Verbond zag die spreker slechts
eene oplossing der overige Staten in Pruissen. De minister von Freydorf heeft daarop
geantwoord, dat de graaf von Berlichingen spoedig stuiten zou op onoverkomelijke
bezwaren, indien hij de statuten van een Zuidduitsch-Verbond zou willen ontwerpen,
in plaats van zich te vergenoegen met een onbepaald en nevelachtig denkbeeld over
dergelijk verbond. ‘De graaf von Berlichingen (zeide de minister) kan zich met onze
wenschen niet vereenigen. Wanneer wij eenmaal besloten zullen zijn om tot het
Noordduitsch-Verbond toetetreden en wij den tijd daartoe geschikt achten, dan is de
weg, dien wij moeten inslaan, naauwkeurig afgebakend in artikel 79 der noordduitsche
Verbondsacte. Wij hebben echter nimmer de aansluiting van Baden als de eenige
wijze van oplossing der nationale kwestie voorgesteld, maar wij hebben altijd in het
algemeen gesproken van eene nationale verbintenis van het zuiden met het noorden
van Duitschland. Wat de dagbladen ook mogen vermeld hebben, wij hebben nog
geene stappen gedaan om de aansluiting van Baden aan het Noordduitsch-Verbond
tot stand te brengen.’

[5 oktober 1869
Causerieën X in De Locomotief]
5 oktober 1869
De Locomotief te Semarang publiceert het eerste gedeelte van Multatuli's
Causerieën X. De andere gedeelten worden opgenomen in de nrs. van 16 en 19
oktober 1869. Zie V.W. IV, blz. 202-213 en 730-731.

[6 oktober 1869
Van den Rijn (C)]
6 oktober 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
235. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)
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Van den Rijn, 4 October.
Naar aanleiding van eenige opmerkingen door den bisschop Kübel gemaakt bij
gelegenheid van de discussien in de badensche Eerste Kamer over het adres van
antwoord op de troonrede, heeft de president-minister, dr. Jolly, het volgende gezegd:
‘De bisschop kent aan den Staat en aan de Kerk gelijke regten van autonomie toe,
en hij beschouwt dien ten gevolge beiden alsof zij volkomen gelijkstaan. Dit is echter
eene bepaalde dwaling, die ik, even als de daaruit gemaakte, zeer ver strekkende
gevolgtrekkingen, nadrukkelijk zal bestrijden, zoo lang ik de eer zal hebben, de
leiding der zaken in handen te hebben. De Staat is in het bezit van de souvereiniteit,
dat wil zeggen van het hoogste gezag, 't welk van niemand afhangt en waaraan alles
wat in den Staat bestaat, derhalve ook de Kerk, onderworpen is. De Kerk bezit het
regt van autonomie slechts voor hare inwendige aangelegenheden, onder de
Souvereiniteit van den Staat’. De minister bragt vervolgens in herinnering, dat hij in
alle zaken, die de Kerk betroffen, gewoon was hare meening te vragen en hare
wenschen zoo veel mogelijk natekomen. Dit was echter geheel iets anders dan de
beslissing van den Staat afhankelijk te maken van de toestemming der Kerk.
‘Dergelijke toestand (vervolgde de minister) heeft nooit bestaan, zelfs niet in de
middeneeuwen. Toen was voorzeker de verhouding tusschen den Staat en de Kerk
anders dan tegenwoordig; de laatste had in vele aangelegenheden eene magt, welke
haar nu niet meer toekomt. De oorzaak van die verandering is hierin gelegen, dat er
toen geen Staat in de tegenwoordige beteekenis bestond. Het geheele openbare leven
bewoog zich in twee groote kringen, namelijk in de verschillende wereldlijke magten,
die er naar streefden om Staten te worden, maar het nog niet waren, en in de Kerk,
die reeds als een krachtig organismus bestond. Toen was het zeer natuurlijk en
weldadig, dat de Kerk verschillende regtsverhoudingen regelde, omdat de Staat
daartoe nog niet bij magte was’. Als voorbeeld wees de minister op de bepalingen
der wetgeving betreffende het huwelijk, welke nu door den Staat veel doelmatiger
waren geregeld dan zulks vroeger de Kerk vermogt te doen. Het zuiver kerkelijk
huwelijk was, volgens den minister, reeds hierom in de tegenwoordige Staten niet
meer bruikbaar, omdat de burgers tot onderscheidene kerkgenootschappen behooren,
die omtrent het huwelijk verschillende opvattingen hebben.
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[7 oktober 1869
Multatuli schrijft Causerieën XIV]
7 oktober 1869
Multatuli schrijft voor De Locomotief te Semarang Causerieën XIV. De tekst wordt
slechts voor de helft gepubliceerd, en wel in het nr. van 5 december 1869. Zie V.W.
IV, blz. 247-257 en 732.
Aangezien het destijds niet gepubliceerde gedeelte een scherpe aanval op de
Maatschappij tot Nut van den Javaan bevat en felle opmerkingen over wat men
Havelaar had aangedaan, mag men concluderen dat er in dit geval door de redactie
is ingegrepen.

[8 oktober 1869
Brief van Multatuli aan Huisman]
8 oktober 1869
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Dubbel gevouwen enkel velletje postpapier,
geheel beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
den Haag 8 Oct 69
Waarde Huysman!
Bedank Gunst wel voor den spoed en de netheid. t Is byzonder flink. Ik hoop dat
hy z'n onkosten er uit hale! t Is zoo beroerd dat alle uitgaven van adverteren &c op
zoo'n klein ding zoo zwaar drukken. Maar ik hoop toch dat er geen schade by is.
Om daartoe medetewerken zend ik de heden morgen ontvangen 25 Ex: aan den
boekh. P.J. Kraft voor rekening van den heer Gunst. Ik schryf hem dat de winkelprys
10 Cents is, en dat hy de nota wel van Gunst krygen zal.
In heb namelyk aan de gister avend ontvangen 6 Ex, waarvoor ik wel bedank, ruim
genoeg, en wil nu met die 25 de markt niet bederven. Hartelyk gegroet
tot Overmorgen
tav
Douwes Dekker
Apropos: rol is mannelyk en oorzaken heeft 'n a te veel. Dit voor mogelyke herdruk.
Maar zoover is't nog niet.
Toch vind ik 't in zoo'n geval beter de letters door elkaêr te gooien en op nieuw te
zetten dat men zien kan dat het herdruk is.
Adieu!

[8 oktober 1869
Van den Rijn (CI)]
8 oktober 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 237.
(Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)
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Van den Rijn, 6 October.
De beijersche Landdag heeft reeds zes malen gestemd over de benoeming van een
voorzitter, en telkens met hetzelfde gevolg, dat van 144 stemmen 71 werden uitgebragt
op dr. Edel, den candidaat der liberale partij, en een gelijk aantal stemmen op dr.
Weis, den candidaat der zoogenaamde patriotische partij. Van onderscheidene zijden
wordt medegedeeld, dat bij het voorafgaande onderzoek der geloofsbrieven de
verkiezing van 4 Afgevaardigden uit Schweinfurt is vernietigd, ten gevolge van eene
vergissing van twee leden der patriotische partij, die met de liberalen medestemden.
Indien dat misverstand niet had plaats gegrepen, zou de patriotische partij op eene
meerderheid van 4 stemmen bij een getal van 148 Afgevaardigden hebben kunnen
rekenen. Gisteren leverde eene zevende stemming denzelfden uitslag op. Tegen
heden is eene achtste stemming uitgeschreven. Onderscheidene Afgevaardigden, die
zich ongesteld gevoelden, lieten zich bij de laatste zittingen op draagbaren in de
vergaderzaal brengen. - Aan de Leipziger-Zeitung wordt uit Munchen geschreven,
dat de Regering besloten heeft de Kamer te ontbinden. [De telegraaf heeft dat berigt
bevestigd.]
- In het ontwerp-adres van antwoord op de badensche troonrede, 't welk door de
Tweede Kamer met eene groote meerderheid van stemmen is aangenomen, wordt
o.a. het volgende gezegd: ‘Hoewel het tot dus ver niet mogelijk was, de nationale
vereeniging van Duitschland op eene beslissende wijze te bevorderen, wordt toch
hare noodzakelijkheid door het duitsche volk meer en meer erkend naar mate de
bezwaren verdwijnen, die aan dit hoogste doel der nationale pogingen nog hier en
daar in den weg stonden, en die ten deele nog bestaan, omdat men duidelijk inziet,
met welke gevaren het gemis van een zelfstandig bestaan de kleine Staten bedreigt.
De Tweede Kamer van uwe getrouwe Stenden staat vast in de overtuiging, dat de
hervorming van Duitschland slechts kan verwezenlijkt worden door de vereeniging
der Staten in het zuiden met het groote Verbond in het noorden. Met vol vertrouwen
op de beproefde duitsche gevoelens en op de wijsheid van Uwe Koninklijke Hoogheid
wachten wij, en met ons het badensche volk, op het tijdstip, wanneer het mogelijk
zal zijn, dat die gewenschte vereeniging tot stand komt. Met die gevoelens bezield,
kunnen wij niet anders dan ons opregt verheugen in het onderhouden van naauwe
betrekkingen met het Noordduitsch-Verbond.’
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[9 oktober 1869
Advertenties in De Dageraad]
9 oktober 1869
Twee advertenties in De Dageraad, Nieuwe serie - Eerste jaargang, No. 20. (I.I.S.G.
Amsterdam; fotokopie M.M.).

Kennisgeving.
Zondag 10 October 1869.
Tweede Voordracht van MULTATULI.
op het gewone uur en in het gewone lokaal. Leden hebben op vertoon van hun
diploma toegang met hunne dames.
Het Bestuur.
Binnen eenige dagen verschijnt bij den uitgever dezes:
De Maatschappij ‘tot nut van den Javaan.’
door
MULTATULI.

[10 oktober 1869
Multatuli spreekt voor De Dageraad]
10 oktober 1869
Multatuli spreekt voor ‘De Dageraad’ te Amsterdam over Vrije studie.
Voor een verslag van deze ochtend zie 23 oktober 1869.

[13 oktober 1869
Multatuli schrijft aan De Vletter]
13 oktober 1869
Multatuli schrijft aan de tot tien jaar tuchthuis veroordeelde Jacob de Vletter. Zie
diens antwoord d.d. 16 oktober. De tekst van Multatuli's brief is niet bekend.

[14 oktober 1869
Van den Rijn (CII)]
14 oktober 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
242. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)
den persoon des Konings: Ludwig II, geboren 25 augustus 1845, koning van
Beieren sinds 1864, was een onevenwichtige, mensenschuwe jongeman, verzot op
het bouwen van kastelen, en dwepend met de muziek van Wagner.
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Van den Rijn, 12 October
Uit Munchen is aan de Weener Debatte in twee uitvoerige artikelen een overzigt
gegeven van den tegenwoordigen toestand in Beijeren. De schrijver vangt aan met
eene schets van de verhouding tusschen Beijeren en Noord-Duitschland. Ten gevolge
van de invoering der pruissische leger-organisatie en van het tractaat, waarbij ingeval
van oorlog het beijersche leger onvoorwaardelijk ter beschikking en onder het
opperbevel van Pruissen staat, - ten gevolge van den over-
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wegenden invloed van Pruissen in het Tol-Parlement, is Beijeren, even als de overige
zuidduitsche Staten, in het oog van den schrijver, reeds een vasal van Pruissen
geworden. Eene nieuwe schrede op dien weg zou ook het oprigten der zoogenaamde
zuidduitsche vesting-commissie zijn, waarbij alleen voor den vorm de invloed van
Pruissen is buitengesloten. De president-minister van Beijeren, prins von Hohenlohe,
zou, volgens de overtuiging van dien berigtgever, geenszins aarzelen om Beijeren
reeds nu geheel te doen opnemen in het Noordduitsch-Verbond - onder voorbehoud
van eenige voorregten, niet voor het volk, maar voor de Kroon - indien de magt der
overige Staten, die bij den Prager vrede zijn betrokken, daaraan geene hinderpalen
in den weg stelde. Prins von Hohenlohe zou op de ondersteuning van twee partijen
kunnen rekenen. Ten eerste op die der nationaal-liberale partij, welke in Beijeren de
partij van den vooruitgang wordt genoemd. Die partij, hoewel niet sterk door het
aantal harer leden, zou evenwel door hare goed aaneengesloten organisatie het zoo
ver gebragt hebben, dat zij bijna de helft der zetels in de nu ontbonden Tweede Kamer
heeft ingenomen. De andere partij, die den minister in zijne staatkunde ondersteunt,
is de zoogenaamde liberale midden-partij, ‘eene onzelfstandige vereeniging van
allerlei soorten van ambtenaren’, die vroeger zeer magtig was, maar na de laatste
verkiezingen niet meer dan ongeveer 20 leden in de Kamer telde. Daartegenover
staan de ultramontaansche en de democratische volks-partij. Deze laatste verlangt
wel een federatief vereenigd Duitschland, maar wenscht tevens, dat het volk bij die
nieuwe regeling door middel van een Parlement de magt in handen zou hebben, en
zij verzet zich tegen den overwegenden invloed van Pruissen. De ultramontanen zijn
het in dit laatste opzigt met haar eens, maar hebben, volgens de meening van den
berigtgever der Debatte, geen duidelijk programma van hetgeen zij verlangen.
Zij worden in hunne oppositie tegen de pruissischgezindheid der Regering
ondersteund door velen, die zich overigens evenmin met de ultramontaansche als
met de democratische gevoelens kunnen vereenigen. Elke der vier genoemde partijen
beschikt over een min of meer aanzienlijk getal groote dagbladen, terwijl eene menigte
kleinere lokale couranten de openbare meening ter plaatse, waar zij in het licht
verschijnen, beurtelings trachten te volgen of te leiden. Ten slotte geeft de schijver
zijne meening te kennen omtrent den
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persoon des Konings. ‘De Koning (zegt hij) is niet alleen jong in jaren - hij is thans
23 jaren oud en heeft reeds 5 jaren geregeerd - maar ook jong in al zijn doen en
laten... De jonge Vorst bekommert zich zoo weinig mogelijk over regeringszaken,
en toont ook niet de minste neiging om zich daarmede vertrouwd te maken of zich
een oordeel te vormen over staats-aangelegenheden... In den zomer is hij dikwijls in
het geheel niet te vinden; dan volgt hij in de eenzaamheid de luimen zijner fantasie
op, houdt zich bezig met het lezen van de uitstekende dichters - Schiller kent hij bijna
geheel uit het hoofd - maakt muziek en leert somtijds geheele tooneel-rollen van
buiten. Nu en dan houdt hij zich ook met photograferen bezig... Men zal moeten
toegeven, dat eene dergelijke wijze van handelen in de tegenwoordige
tijdsomstandigheden geheel misplaatst is, en dat de Koning - wat zeker zijne zaak is
- niet alleen zijne dynastie in gevaar brengt, maar, zoo als de zaken nu gelegen zijn,
ook het volk.’
- De 56 Afgevaardigden der ontbonden Tweede Kamer in Beijeren, die tot de partij
van den vooruitgang behooren, hebben een manifest aan hunne kiezers uitgevaardigd,
waarin zij verklaren, dat zij al het mogelijke hebben verrigt om de ontbinding te
voorkomen. Zij verklaren, dat zij bereid zijn geweest om hunne stemmen uittebrengen
op een onzijdigen candidaat voor de betrekking van voorzitter der Kamer, indien de
tegenpartij, van hare zijde, daarin ook bewilligde. De ultramontaansche partij had
evenwel elke toenadering van de hand gewezen, indien de liberalen niet den
ultramontaansche candidaat wilden verkiezen. ‘Nu de ontbinding der Kamer derhalve
noodzakelijk is geworden (aldus eindigt het manifest), hebben wij de overtuiging,
dat wij, van onze zijde, het uiterste gedaan hebben om het niet zoo ver te laten komen,
en wij laden de verantwoordelijkheid op hen, die hardnekkig een persoon stelden
boven het belang des lands en daardoor de crisis hebben teweeggebragt.’

[15 oktober 1869
Van den Rijn (CIII)]
15 oktober 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 243.
(Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 13 October
Onder een bekend officieus teeken behelst de Augsburger Allgemeine-Zeitung een
artikel, uit Munchen ingezonden, waarin eenige

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

642
mededeelingen worden gedaan omtrent de pogingen, door den beijerschen minister,
prins von Hohenlohe, in het werk gesteld om een vergelijk tusschen de beide partijen
der Tweede Kamer bij het jongste conflict tot stand te brengen. Zoo als bekend is,
hadden de stemmen bij de verkiezing van een voorzitter reeds bij herhaling gestaakt.
Beide partijen bragten telkens op nieuw elk 71 stemmen op haren candidaat uit,
terwijl de twee candidaten niet medestemden of hunne stem aan een derden persoon
gaven. De verhouding der partijen was derhalve 72 tegen 72 leden. Er waren echter
eenige verkiezingen vernietigd, die voor het grootste gedeelte ten gunste der
zoogenaamde patriotische partij waren uitgevallen. Geene van beide partijen was
derhalve gezind om toetegeven. De eene beweerde, dat zij de magt in handen zou
gehad hebben, indien de bedoelde verkiezingen niet, en naar hare meening ten onregte,
waren vernietigd; de liberalen daarentegen betoogden, dat zij de gegronde hoop
mogten koesteren van bij de herkiezingen in die districten te zegevieren. De minister
stelde nu het volgende voor. Men zou een voorloopig bureau kiezen, 't welk zich
verbond om aftetreden zoodra de uitslag der verkiezingen in de bedoelde districten
zou bekend zijn. Van de eene partij zou de eerste president en de tweede secretaris,
van de andere partij de tweede president en de eerste secretaris het voorloopig bureau
uitmaken. Op deze wijze zou de verkiezing van een bureau mogelijk worden gemaakt,
zonder daarbij ten aanzien der latere meerderheid van de eene of van de andere der
twee partijen te praejudiciëren. Dat voorstel was zeer goed overeentebrengen met
de bepalingen der Constitutie, die de verkiezing van het bureau wel is waar voor de
geheele zitting voorschrijven, maar die natuurlijk ieder lid vrijlaten om ten allen tijde
zijne betrekking nederteleggen.
Het zou daarenboven, meende de minister, gemakkelijk zijn om eene der beide
partijen te bewegen iets toetegeven voor een korten tijd, dan voor den duur der geheele
zitting. De patriotische partij verlangde echter meer; zij wilde alleen het bureau
vormen, en verklaarde zich daarentegen bereid om bij de verkiezingen der bijzondere
commissien eenige concessien aan de liberale partij te doen. Toen de minister dat
voorstel ongeschikt verklaarde om den grondslag van verdere onderhandelingen
uittemaken, beloofden de Afgevaardigden der patriotische partij eindelijk, na vele
discussien en onderhandelingen, dat zij aan hunne partij het voorstel zouden doen
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om in tegenwoordigheid van den minister eene zamenkomst met Afgevaardigden
der liberalen te houden, zonder dat men van weêrszijden eenige voorwaarden zou
stellen.
‘Dingsdag-avond (aldus eindigt het artikel) werd aan den baron von Bölderndorff,
die zich met den advocaat von Auer naar de patriotische club begeven had om het
antwoord te vernemen, verklaard, dat de patriotische partij niet kon afzien van hare
reeds vroeger gestelde voorwaarde, dat namelijk vóór alles haar candidaat, dr Weis,
als eerste voorzitter moest worden aangenomen. Daar nu de dienzelfden avond
vereenigde partij van den vooruitgang nadrukkelijk verklaarde, dat zij zich niet aan
die voorwaarde meende te kunnen onderwerpen, kon men de onderhandelingen als
mislukt beschouwen.’

[15 oktober 1869
Brief van Tine aan Stéphanie]
*15 oktober 1869
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 77-79.)
La Haye, le 15 Octobre 1869.
Que te dirai je de ma pauvre petite personne? Non, pauvre je ne suis pas trop, car
j'ai une richesse immense dans mes enfants. Jamais mère a eu de si bons enfants que
moi, qui m'aiment d'un amour vraiment touchant. Dekker enest tout stupéfait. Edouard
étudie; il est déjà plus grand que son père et posé comme un homme de 30 ans, avec
la naïveté d'un enfant. La Nonni se développe gentiment et apprend avec grande
facilité. Elle écrit si bien en allemand. Tu ne sais pas, comme ils parlent souvent de
toi. Edou aime toujours Monsieur Omboni; bien souvent il dit: ‘J'aimerais tant de
voir Monsieur Omboni, quelquefois il était très gentil et amusant.’ Ma chère, moi
aussi j'ai grande satisfaction de ce que j'ai fait et de ce que je n'ai pas fait. J'ai eu à
lutter comme peu de personnes ne pourraient le faire, mais je suis contente de moi
même. Voilà un grand avantage. J'ai la ferme conviction que j'ai bien fait; ma tâche
n'est pas facile, je te prie de le croire, mais je sais me maîtriser, et en même temps
j'exige le respect sans dire une parole. Bientôt je t'écrirai plus amplement. Peut-être
que notre position sera bientôt changée à notre avantage. Nous avons du moins
l'espérance. Dekker fait tout pour nous tirer d'une position accablante. Si Dekker
réussit nous pourrions commencer de payer nos dettes. Patience encore quelques
semaines et je t'ecrirai nos plans.
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Ma santé est parfaite, mais je languis pour l'Italie. Oh, quel pays détestable que la
Hollande et quel paradis la belle Italie! Je l'aime ce beau pays et j'y reviendrai sûr.
C'est mon illusion si tu veux, mais cela deviendra réalité. Ma toute chère, ne m'en
veux pas que je ne t'écris pas, cela changera, tu verras. Quelquefois mon coeur me
pèse trop. Je ne sais rien faire quand la Sehnsucht s'empare de ma personne. Je me
souviens de tout, de tout. Merci, ma chère, pour ton amitié que j'apprécie de tout
mon coeur. Quelquefois je suis très mélancolique, mais avec un peu d'effort cela
passe. Compte toujours sur moi, en tout et pour tout; je te porte un amour profond.
Tu sais que mon coeur a besoin d'aimer. Si je cesse d'aimer, je cesse de vivre.

[16 oktober 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]
16 oktober 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli. (Kopieboek 48, Museum Enschedé,
Haarlem; fotokopie M.M.)
voorgenomen werk: over welk werk het in dit geval gaat, is niet bekend, maar
gezien de laatste zin mogelijk over de derde bundel Ideen.
Den Heer Douwes Dekker.
's Gravenhage.
Haarlem, 16 Oct. /69.
WelEd. Heer.
In antwoord op den Uwen van eergisteren hebben wij de eer, U te berigten, dat
wij het door U bedoelde drukwerk niet op ons durven nemen omdat thans al onze
persen bezet zijn & de onder handen zijnde werken nog een geruimen tijd zullen
voortloopen. Wij vinden ons alzoo genoopt, U voor Uw welwillend aanbod der
opdragt van dit uw voorgenomen werk te bedanken.
Hoogachtend hebben wij de eer te zijn
Uwe dv. Dienaren
Joh. Enschedé & Zonen
Hiernevens de ons als model toegezonden Bundel.

[16 oktober 1869
Brief van De Vletter aan Multatuli]
16 oktober 1869
Brief van Jacob de Vletter aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier, waarvan
drie bladzijden beschreven. Op blz. 4 het adres: Wel-Edelen Heere Douwes Dekker.
Multatuli Zuidwest binnencingel N: 109 te 's Hage, en het poststempel: 's Gravenhage
16 Oct 69. (M.M.)
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De twaalf regels schrift van dan zal ik mij genoegzaam tot en met het woord
gekloroformizeerd zijn in grotere letters geschreven.
16 Oct 1869
Hooggeachte Vriend!
U schrijven van 13 dezer was mij zeer welkom. - Wanneer het toch een man als
gij... neen, wanneer het U behoefte is mij simpati te betuigen, hoeveel te meer mag
ik die dan veronderstellen van oppervlakkige mensen. - Een bezoek van U acht ik
zeer vereerend en 'k twijfel niet of U zal dit niet geweigerd worden, daar ieder, op
aanvrage permissi heeft ontvangen. Een biljet hier toe is volgens informacie te
verkrijgen bij den Hr Proc: Gen: van Galen of bij den Hr Raedt v: Oldenbarnevelt.
Ik schrijf dit, omdat ik niet weet, wie 't digst bij U woont. Ja, mijn waarde, het is wat te zeggen, dat de H.R. niet één middel v: cassacie
voldoende heeft geac... verklaard zelfs niettegenstaande vele getuigen bij akte de m:
i: eenige strafbare beschuldiging, - te vinden in het Weekblad v/h R.no 3123 leter H
no14. - als leugen hebben gesignaleerd en ik kan er bijvoegen, dat niet één der getuigen
dit heeft gezegd, noch iets dat hiermeê overeenkomt. - Nu de zaak is afgeloopen, ik meen de pro forma regtspraak, maar als er op een of andere wijs geen mouw
aangepast word, zie ik nog akelige tonelen te gemoet, hoewel ik ze niet verlang, ja
wel wens om mijn idé hieromtrent den volke te mogen openbaren, en dat hier op
neêrkomt, dat ik liever tien jaar blijf zitten in deze ellendige afzondering, dan dat de
geest van oppozicie en vrijmaking door een opstand zich openbare. Alle billijke
middelen tot mijn bevrijding zie ik echter met vreugd en blijde verwachting te gemoet.
- Door ons geheele landje schijnt een gloed van verontwaardiging over mijn
mishandeling zich verspreid te hebben. Hierdoor is 't volk in mijn achting weer
gerezen. - Als 't nu, des noodig, met bedaarden ernst zijn veto uitspreke en ik mijn
vrijheid terug erlange, waarop ik onvoorwaardelijk aanspraak maak, dan zal ik mij
genoegzaam voldaan rekenen voor al de folteringen in dit jaar ondervonden, daar er
dan getoond is, dat alle vonken v/vrijheidszucht, waarop onze naci zich zelven beroemt
- niet geheel zijn verstikt.
Ik hoop niet dat de Holl: leeuw, die gewoonlijk eerst ontwaakt als alle dieren des
wouds tot den ezel toe reeds een schoft voor hebben,
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eerst dan zijn manen schudt, als men bezig is hem den genade stoot te geven. We
zijn reeds al te lang gekloroformizeerd. Maar nog eens, ik doe afstand van mijn regt
tot vrijheid als het zou moeten verkregen worden door stoffelijk geweld, want, - dit
schreef ik onderanderen vóór p.m. 14 daag aan een onbekend vriend, die mij per den
Hr R.C. Meijer uw Idéën ten geschenke heeft gegeven, - dat ik de altaren a/d
onbekenden god reeds lang verlaten heb en dus niet durf zeggen: ‘ik ben gekomen
om het zwaard te brengen’.Die boeken waren mij zeer welkom, daar ik ze reeds gelezen had en nu tijd had
ze een en andermaal te bestuderen.
Uw koffieveilingen door mij zeer hooggeschat zou ik ook gaarne andermaal lezen
Dergelijke taal is mij welkomen spijs. - Ik vraag geen ekskuus voor mijn famieljaar
schrijven, uw hartelijke brief geeft mij hiertoe aanleiding.
tt
Jb de Vletter.
s Hage 15 Oct: 1869.
WelEdelen Heer Douwes Dekker
Multatuli
Als u a/d Hr Meijer schrijft, wees dan zoo goed met een paar woorden te melden, dat
ik, volgens mijn gewoonte, waarlijk heb vergeten in optima forma voor het kostbare
geschenk dank te zegg. schrijven
JbdV.

[16 oktober 1869
Artikel van Huisman in De Dageraad]
16 oktober 1869
Artikel van H.H. Huisman in De Dageraad, Nieuwe serie - Eerste jaargang, No.
21. Fragment. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
Doch hooren wij wat het Huisgezin uitkraamt: ‘Wij willen vooraf nog slechts
aanstippen dat boven de bestuurstafel de buste prijkte van den beruchten Douwes
Dekker, meer bekend onder den naam van Multatuli, die in een zijner schandelijke
voorlezingen heeft durven zeggen dat alle godsdienst slechts vuilnis is’. Brrr! brrr,
daar ben ik koud bij geworden. Is dat aanstippen?... 't zijn dikke heele dikke woorden
en liever had ik hier een stoffer gezien om het godsdienstige vuilnis van het Huisgezin
op te vegen. De kracht van een Hercules, een heele of halve god wordt er geëischt
om den Augiasstal van het priesterdom, de kerk, te reinigen. Doch de stal zal schoon
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gemaakt worden in weerwil van de tegensparteling der vuilniskarlieden, die van de
opbrengst van het kerkvuil een lucratief baantje geformeerd hebben, en de naam van
DEN HERCULES IS MULTATULI! Dit is de sleutel van het raadsel waarom de redactie
van het Huisgezin hem doopt met den naam van ‘den beruchten!’
‘De beruchte Douwes Dekker!’... zou de redactie van het Huisgezin mij een man
kunnen aanwijzen, die in de schaduw van Multatuli kan staan? Zou die redactie een
man kunnen noemen, die in zóó korten tijd zulk een grooten invloed heeft uitgeoefend
op het gebied van ‘godsdienst’ of op dat van taal- en letterkunde of op dat van
koloniën als Multatuli? Ik geloof het niet.
‘De beruchte!’ Zou hier geen nijd, geen wangunst, geen jaloezie onder schuilen?...
Och het valt soms moeilijk als men de waarheid wil verbergen, dat men haar geheel
en al verbergt, dat er nergens - al schuift men er nog zóó veel logens voor - dat er
nergens een puntje van voor den dag komt. Zoo ook hier. De buste van dien
‘beruchten’ man ‘prijkte’...? ja, zóó staat er ‘prijkte’ boven de bestuurstafel! Die
beruchtheid deed derhalve geen afbreuk aan den roem en glorie van Multatuli; de
buste prijkte...
Natuurlijk die buste was voor mij een symbool van den Genius die ons den weg
wees en voorging met den fakkel der wetenschap, om het geloof, het godsdienstige
kerkvuil, op te vegen.

[17 oktober 1869
Brief van Multatuli aan Houwink]
17 oktober 1869
Brief van Multatuli aan J. Houwink. Dubbel velletje postpapier, tot het midden
van blz. 3 beschreven. (M.M.)
den Haag 17 October 1869
Waarde Houwink, Ik heb 't zeer moeielyk. Is er nog mogelykheid dat ik uit
Friesland geholpen word, of liever door U zelf, want als ge by anderen moet gaan,
is 't al mis.
Sedert maanden ga ik gebukt onder al te zware zorgen die my verbitteren, en
beletten te werken. Indien ik in staat worde gesteld tot onbelemmerd gebruik van
myn hoofd, kan ik ruimschoots myzelf helpen. Ik wil dan myne ideen voortzetten
en wel voor eigen rekening. Daartoe is crediet noodig by drukker & papierkooper.
Maar voor alles moet ik wat bevryd zyn van dagelyksche zorg.
Hoe gaat het U en de Uwen? en vooral uwe beste vrouw? Eduard
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noemt, als hy zeer goed in z'n humeur is, zyne moeder: Pietje, dat beduidt eene groote
vriendelykheid.
Adieu, lang schryven zal ik maar niet, want dan word ik te verdrietig van toon.
Denk eens goed na. of ge my niet aan 't werk kunt helpen. Het is niet weg; ik zou 't
wel driemaal kunnen teruggeven, als ik maar rustig kan doorwerken.
Hartelyk gegroet van
Uw liefhebbende
Douwes Dekker
Als ik myn Ideen voor eigen rekening uitgeef, zie ik kans f 300 'smaands te verdienen.
Is 't nu niet hard dat ik daaraan niet geholpen word?

[18 oktober 1869
Brief van Multatuli aan Huisman]
18 oktober 1869
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Dubbel velletje postpapier, waarvan drie
bladzijden beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
den Haag 18 Octr 69
Waarde Huisman,
In Januari moet ik uit Indie 600 gl. ontvangen namelyk ½ jaar honorarium voor
myn schryven in den Locomotief, en ik ben nu zeer verlegen.
Wilt gy zoo goed zyn om den heer Wessink te vragen of ZED my de helft daarvan
zoude willen voorschieten?
Ik ontvang die gelden in een wisel als de bygaande van 't vorig halfjaar, die ik hier
ten bewyze byvoeg. Het is eene secunde die geen waarde heeft, en die ik daarom
verscheurde. Ik voeg dat ding alleen er by om (zoo noodig) te bewyzen dat ik remise
uit Indie kryg.
Ik weet wel dat dit niet bewyst dat ik in Januari een dergelyken wacht, maar het
is zoo.
Maak svp spoed en zeg den heer W. dat ik het zeer noodig heb.
Wees gegroet van
tav
Douwes Dekker
Spoed!
Ik moet huishuur en rekeningen en belasting betalen!
Ik was gaarne zelf in Amsterdam gekomen, maar heb zelfs daartoe 't geld niet.Heeft d'Ablaing 't Copyregt der Ideen verkocht? -
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Wat weet ge van Noman? Dank voor Uw stuk in den Dageraad.Binnen één jaar hoop ik ruimte van geld te hebben en dan zal ik myn pligt doen.

[18 oktober 1869
Ingezonden Stuk van J.C. van Lier in N.R.C.]
18 oktober 1869
Ingezonden Stuk van J.C. van Lier in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, no. 288.
(K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Herostratos: de man die zijn naam wilde vereeuwigen door de tempel van Artemis
te Efeze in brand te steken; 356 v.C.

Aan Multatuli
WelEdel Heer!
Gij hebt den 5den dezer een brief aan het bestuur der Haagsche afdeeling van de
Maatschappij tot Nut van den Javaan gericht en uw schrijven openbaar gemaakt,
maar onder een anderen titel, dien van de Maatschappij zelve. Gij behandelt daarin,
op uwe wijze, den aard, het karakter en de werking van die Maatschappij. Ik meen
het antwoord niet enkel aan mijne medeleden in het bestuur der afdeeling te moeten
overlaten, omdat de pogingen, door het Hoofdbestuur en eene speciale commissie
(waarvan ik deel uitmaak), aangewend, om een Schoolfonds voor den Javaan, door
middel van een beroep op het Nederlandsche Volk, bijeen te brengen, door u gelaakt
worden. Gij weigert elke bijdrage tot dat doel. Dat staat u vrij.
Maar gij ridiculiseert onze plannen. Ten aanzien van het laatste vraag ik: met welk
recht?
Gij beroemt u veel voor Indië te hebben opgeofferd en slingert eene insinuatie
tegen velen die, uit eigenbelang, toen dat ‘zonder gevaar, of zelfs met voordeel kon
geschieden’ de misbruiken op Java hebben bestreden.
Onze maatschappij is in uw oog samengesteld uit ‘valsch liberalisme, baarsheid,
kleinstädterei, geloof, geldzucht’ en meer zulke elementen. Lang voordat gij echter
niet meer Indisch ambtenaar waart, werd door van Hoëvell, dr. Bosch, de Serière.
H.J. Lion en anderen een strijd gevoerd, waarbij zij persoonlijk niets konden winnen,
ten gunste van het volk, dat gij lief hebt.
Gij hebt eerst later een werk geschreven, dat ‘eene koude rilling’ door het gemoed
van Droogstoppel deed gaan. Maar zoo die type
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geslaagd is, Max Havelaar zelf is een figuur, waarover de heeren H.J. Lion, des
Amorie van der Hoeven en Wilsen het hunne hebben gezegd.
Gij wilt evenwel dat wij ‘het Nederlandsche volk’ dat werk leeren lezen en zegt
tot dat doel Uwe bijdrage toe. Wendt U tot de heeren Harting; dat is hunne zaak,
waarover ik intusschen ook sympathie koester.
Maar zal het baten, zoo wij Uw raad volgen en niets deden dan: 1o. uw boek den
Nederlander in handen geven, maar tevens 2o. den Javaan geene hulpmiddelen voor
het onderwijs, die hij mist, verschaffen om zich moreel en intellectueel te
ontwikkelen? Zal hij dan niet van 't eene dwangjuk onder een ander vallen?
Wat is het resultaat, waartoe ik kwam, toen gij uwe geschriften het licht deedt
zien, die allen dezelfde strekking hebben? Ik bood u (aan het adres van den heer
uitgever van de Minnebrieven), een no. van het 's Gravenhaagsch Weekblad, destijds
mijn orgaan aan.
Ik veroorloof mij grootendeels af te schrijven hetgeen ik toen reeds - 21 Augustus
1861 - tot u richtte:
‘De schrijver heeft een hooger doel, naar hij beweert, dan door een eigenen,
eigenaardigen, fantastieken stijl opspraak te maken en lezers te vinden voor boeken,
die hij schrijft.
Hij heeft den wil en de kracht verkregen, om het Nederlandsche volk te doen
ontwaken. Hij roept ons ten tweeden malen toe: “Daar ligt een roofstaat aan de zee,
tusschen Oost-Friesland en de Schelde!” Om dien kreet te doen hooren en om te
bewijzen, dat de Javaan mishandeld wordt, vat hij de pen op.
Wij zien hem tegen den vrijen arbeid en het cultuurstelsel, tegen liberalen en
behouders, met evenveel heftigheid te velde trekken. Wat hij verlangt in zijn Brief
aan de kiezers, is aansporing om eene derde partij in den lande te doen opstaan,
mannen, die zich het lot van Insulinde zullen aantrekken en die een einde zullen
maken aan de mishandeling van den Javaan. Dat streven is schoon en edel. Maar dat
doel wordt niet bereikt door declamatie en louter overdrijving. De schrijver wil, dat
men gelooven zal, dat het Rijk van Insulinde slecht geregeerd wordt; welnu, ook wij
gelooven dat. Wij nemen aan, dat hij in Lebak goed heeft willen stichten en
mishandeld is; wij nemen aan, dat niet wraakzucht, ijdelheid of eenig onedel doel
zijne pen bestuurt; verre van daar; wij willen in hem den man zien, die hij

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

651
wil zijn; nog meer, wij nemen aan, dat de natie recht heeft gesproken in het geding
tusschen hem en den Gouverneur-Generaal in ruste; wij nemen voor het oogenblik
aan, dat aan den Javaan in elk vijfjarig tijdvak eene waarde van duizend millioen
wordt ontnomen; zelfs vragen wij geenerlei verder bewijs van de hoofdstelling van
den schrijver, dat Nederland een roofstaat is, en vooral niet daarvan dat Indie op een
andere wijze behoort te worden geregeerd om het niet te verliezen.
Maar wanneer wij dan met den schrijver zouden verlangen eene derde partij in
den lande te doen ontstaan, om hem de overwinning te verschaffen, dan stellen wij
eenvoudig deze vraag aan Multatuli:
Wat wilt gij?
Gij beweert, dat Uwe taak zoo eenvoudig is; gesteld, dat Gij de macht zoudt
bezitten om het bestuur over Indie te hervormen; gesteld, dat gij u aan den arbeid
moest zetten, om aan het hoofd van een derde en machtige partij te zorgen dat de
mishandeling van den Javaan zou ophouden; gesteld, dat Gij niet zoudt behoeven te
schrijven voor de kost en dat liberalen met behouders in U den profeet zagen, wiens
woord volbracht zal worden, - in die onderstelling roepen wij u toe, in het belang
van den Javaan en in het belang van Nederland, dat Gij beweert lief te hebben, te
zeggen, wat wij doen moeten.
Tot dusverre heeft de heer E. Douwes Dekker twee boeken (en later meer)
geschreven op hetzelfde thema, n.l. om de natie wakker te schudden. Welnu, gesteld,
dat het volk ontwaakt zij, dan hebben wij iets meer noodig dan romantiek,
cursiefletters, verdichtselen en holle klanken, en dan moeten wij weten wat er behoort
gedaan te worden.
Aan alles moet een begin zijn. Wat is het voornaamste, waarin in de eerste plaats
voorziening noodig is, en wat moet volgen? Wij verlangen niets liever dan ons te
kunnen aansluiten aan eene derde partij, wie daarvan het hoofd moge zijn. Ook wij
hebben nog illusiën en ook ons doel is: een rechtvaardig bestuur voor Indie te eischen.
Maar wanneer wij Multatuli tot dusver hebben hooren spreken, dan is ons uit geen
enkel woord gebleken, op welke wijze het doel bereikt kan worden. Nu mocht het
gemakkelijk zijn een kreet aan te heffen en boeken vol te schrijven over hetzelfde
thema, wanneer men talent en fantasie heeft - om eene hervorming tot stand te
brengen, behoort men te weten, wat men wil.
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En daarom sommeeren wij den schrijver om in korte of lange trekken, in eene
brochure, of op welke wijze hij zijne denkbeelden zal gelieven te formuleeren, mede
te deelen, welke zijne middelen zijn.
De Javaan wordt mishandeld! 't Zij zoo; beantwoord ons de vraag: Welke
maatregelen behooren te worden genomen om Nederland en Indië te redden? Dat
antwoord zijt Gij ons schuldig en daartoe sommeeren wij u, zoo gij zelf weet, wat
gij wilt; want de kennis daarvan hebben wij nog te vergeefs in al uwe geschriften
gezocht.’
Gij zijt het antwoord schuldig gebleven, hoezeer gij in uwe Ideën vele brieven
hebt beantwoord. Nu is 't mogelijk dat de tot U gerichte vraag te practisch was. Maar
ik heb recht alsnog een antwoord te vorderen, vóórdat gij den staf breekt over de
pogingen van anderen, om in Nederland en in Indië den Javaan nuttig te zijn.
Zoo lang die vraag onbeantwoord blijft, zij het mij vergund u te doen opmerken,
wat het ons baten zou uw boek meer algemeen te verspreiden.
Het is eene lichte taak, ik herhaal dat (als men eene goed gescherpte pen bezit en
zich niet aan taal of vorm stoort) over proletariaat, prostitutie, misbruik van sterken
drank; wanbestuur in Indië of iets dergelijks te schrijven en zeker éclat te maken.
De Franschen noemen dat terecht: des cris contre la société. Iets anders is: middelen
tot verbetering aan de hand te doen. Die middelen ziet onze Maatschappij in de
vermeerdering van de kennis van land en volk van den Indischen Archipel, door
verspreiding van geschriften en het houden van meetings. De ware toestand van Java
is te weinig bekend, en onbekend maakt onbemind.
Die middelen ziet de Maatschappij verder in ondersteuning van de pogingen, reeds
door Regeering en particulieren in den Indischen Archipel aangewend, om de eerste
elementen van beschaving dáár aan te kweeken en te ontwikkelen, zij het door
aanschouwelijke voorstellingen (allerwege als goede hulpmiddelen voor lager
onderwijs beschouwd), in afwachting dat wij door milde bijdragen in staat gesteld
zullen worden tot opleiding van Inlanders in Europa, voor het onderwijs onder hunne
landgenoten.
Gij beweert daarom dat wij Tetzel's rol op ons namen, om het ‘bezwaard gemoed
van Droogstoppel te verlichten.’ Welnu, waarom verheugt gij er u niet in, dat wij
hem den weg aanwijzen om zijn gemoed ‘te verlichten’?
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Gij hebt het alleen weten te schokken, zonder hem den weg tot beter aan te geven.
Ons plan noemt gij eene ‘domme wreede satyre op de Havelaarszaak.’ Ziet dit wellicht
op het slot van den ‘Max Havelaar’, waarin gij gedreigd hebt uw boek in alle
inlandsche talen over te zetten, ten einde ‘klewangwettende krijgszangen’ tegenover
het Nederlandsch gezag op te wekken?
Dat uiterste middel, een Herostratos waard, beviel weinig, en ook ik zou den
inlander niet gelukkiger achten, zoo hij weder geheel en al onder het bestuur van
zijne eigene hoofden kwam, vreemd aan de beginselen van Westersche beschaving.
Ik zeg nog steeds den heer van Hoëvell na: ‘Het slechtste Westersche bestuur is beter
dan een Oostersch.’ Maar gij hebt daarbij geheel vergeten, dat in den regel de inlander
uw boek niet zou lezen, omdat hij dit niet kan, al was ik het met u eens. Gij hadt dus
met welgevallen op de pogingen moeten nederzien, die wij in het werk stellen om
hem aan het leeren lezen te krijgen, want daardoor zoudt gij eenmaal hebben kunnen
verwezenlijken (als gij er bij nadenken nog lust toe gevoeldet), hetgeen een ijdele
klank was, om er niets meer van te zeggen.
‘Onbewust’ is onze maatschappij, die kennis van Indie in het moederland en kennis
op Java poogt te verspreiden, ten einde recht en waarheid te doen zegevieren, ‘een
werktuig van het booze.’ Waarom? Omdat wij ons niet op staatkundig terrein bewegen
en de Havelaarszaak of andere persoonlijke belangen niet in de eerste plaats bepleiten?
Leidt de maatschappij de aandacht van de hoofdzaak af, zoo zij tegen onrecht,
gedwongen arbeid, heerediensten en een door zulke middelen verkregen batig saldo
ijvert? Gij spreekt van een volk, dat beroofd en vermoord wordt. Welnu, wij trachten
kennis onder dat volk te verspreiden. Kennis is macht. Een volk, dat weet en denkt,
is gewapend tegen bijgeloof en bedrog; het zal zich niet langer laten berooven en
vermoorden, zoo ik met u al eens aanneem, dat dit de grondslag van onze maatschappij
is en gij, als romancier, niet waarheid en overdrijving kunstig hebt dooreengemend.
Ik zal der Maatschappij tot Nut van den Javaan geluk wenschen, indien zij er
eenigermate toe bijdraagt kennis op Java te vermeerderen, al zijn onze pogingen
slechts één druppel in den emmer. Onze middelen moogt gij gering schatten. In
onderwijszaken vooral bereikt men dikwijls juist veel door schijnbaar kleine zaken.
Ik zie nog niet in dat die Maatschappij op die wijze de kwalen van Indië ‘ongeneeslijk
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maakt en verergert.’ Is u eene betere werkwijze voor ons bekend, de statuten worden
thans herzien. Wijs ons den weg, niet enkel met groote woorden, maar geef ons aan
door welke middelen wij het volk van Nederland, beter dan wij tot nog toe deden,
tot een rechtvaardig bestuur van Java kunnen overhalen, als dat voor U de hoofdzaak
is. Gij houdt ons voor ‘achtenswaardige personen.’ Ik dacht dat wij deel uitmaakten
van het ‘publiek, dat gij met innigheid veracht.’ Zoo niet, geloof mij dan ook met de
meeste onderscheiding
den Haag,
15 October 1869.
UED. Dw. Dienaar,
J.C. van Lier.
Lid van het hoofdbestuur voor 's Gravenhage, en lid-secretaris der Commissie
voor het onderwijs op Java.

[18 oktober 1869
Brief van Raedt van Oldenbarnevelt aan Multatuli]
18 oktober 1869
Brief van Raedt van Oldenbarnevelt aan Multatuli. Dubbel velletje postpapier,
waarvan één bladzijde beschreven. (M.M.)
WelEdelGeb Heer!
Het Reglement voor de gevangenis, verbiedt my U eenige andere vergunning te
verleenen, dan die welke in nevengaand biljet is vervat.Het doet mij leed niet geheel aan Uw verzoek te kunnen voldoen.Hoogachtend heb ik de eer te zijn
UwEdGebDwDienaar
Raedt van Oldenbarnevelt
den Haag 18 okt. 1869

[19 oktober 1869
Multatuli bezoekt De Vletter]
19 oktober 1869
Multatuli bezoekt Jacob de Vletter in de gevangenis te 's-Gravenhage. Zie de
mededeling dienaangaande in de brief van 20 oktober.

[19 oktober 1869
Causerieën XI in De Locomotief]
19 oktober 1869
De Locomotief te Semarang publiceert, direct na het slot van Causerieën X, het
eerste gedeelte van Multatuli's Causerieën XI. De andere gedeelten worden opgenomen
in de nrs. van 21 oktober en van 2 november 1869. Zie V.W. IV, blz. 214-224 en 731.
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20 oktober 1869
Brief van Multatuli aan J. Houwink. Twee dubbele velletjes postpapier, tot en met
de voorlaatste bladzijde beschreven. (M.M.)
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den Haag 20 October 1869
Waarde Houwink, Na een paar dagen te hebben loopen peinzen, neem ik nog eens
de pen op om U over de zaak te schryven die ik reeds in den brief van voorgister
behandelde.
Ik weet niet of ge dat stuk in den N. Rotterdammer hebt gelezen (voorloopig
antwoord op myn uitval tegen de Maatsch. tot Nut van den Javaan.)
Dat stuk vereischt een bondige repliek.
Een tweede zaak die op my wacht is die van den tot tuchthuisstraf veroordeelden
de Vletter. Die man is braaf, ja zelfs edel, en zit als een gemeene boef in de
gevangenis. Van alle kanten word ik aangemaand my met dien justitie-gruwel te
bemoeien. Hy zelf rekent op my en zegt (ik heb hem gister bezocht) geen andere
hoop te hebben dan dat ik de natie omtrent hem en zyne zaak inlicht, en op regt
aandring. Ik wil niets liever dan dit. Myn hart, myn regtvaardigheidsgevoel dringt
my er toe - maar ik zit zóó in bittere beslommering dat al myn geestkracht wordt
bedorven door platte dagelyksche zorgen.
En wat is nu eigenlyk de zaak! Heb ik behoefte aan hulp in gewonen zin? Neen!
Ik zelf kan my helpen en ruim, indien ik slechts geholpen wordt voor eigen rekening
te werken, dat is: myne Ideën voorttezetten, waarin ik alles behandelen wil wat me
op 't hart ligt.
De hiertoe noodige assistentie nu eens beschouwd als koopman als industrieel, is
't toch bitter jammer, dat ik dááraan niet zoude kunnen geholpen worden.
Ik verneem van den boekhandelaar Kraft (ik noem expres den naam) dat de uitgever
te Amsterdam de nog in commissie zynde exemplaren myner Ideën heeft
teruggevraagd. Dat bewyst dat ze op 't laatst loopen. Welnu daarvan waren 2200
(vierdubbele oplage) gedrukt! Vraag nu eens aan onzen Bokma welke winst dat
oplevert als ik in staat gesteld word dit voor eigen rekening te doen!
Ik zou noodig hebben drie maanden crediet by drukker en papierkooper (tenzy ik
laat abonneren met vooruitbetaling, maar dat maakt altyd een slecht effect.) Ik zoude
maar voorloopig een dubbele oplaag laten drukken, dat is 1100 Exemplaren, en dan
twee vellen 'sweeks leveren. Dit doende, kan ik binnen weinig tyds het voorschot
dat ik nu vraag, en 't vorige, afdoen.
Ook zonder crediet echter by drukker en papierkoop er zou ik dan in godsnaam
met vooruitbetaald abonnement beginnen, indien ik
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maar ontheven was van de knellende zorgen die my nu drukken. In plaats van aan
myn arbeid te denken, moet ik me bekommeren over slagter, bakker, huishuur,
belasting en zulke dingen. Dat is afmattend en vooral bitter als men zoo vol is van
gemoed. t Is om te bersten. De menschen die my, zoo als nu dat lid van de Javaannut
Maatsch, in den Rotterdammer aanvallen weten niet welken bondgenoot ze hebben
in dat afmattende tobben dat my werkeloos maakt.Ik reken f1500 noodig te hebben om de zaak flink op touw te zetten, en ben zeker
dat ik die in 1½ jaar kan afbetalen. Met f1000. zou ik 't ook beproeven, maar dan
moet ik erg uitrekenen. Er is vooral één post die me bindt, het is een schuld aan een
uitgever (van Helden) die my belet voor eigen rekening uittegeven vóór ik hem
voldoe. En als ik by hem uitgeef, ontvang ik geen 1/10 van de opbrengst en blyf altyd
dóór tobben.
Beste Houwink, denk er eens goed over!
Ik wil twee vellen 'sweeks leveren. Ik heb ze gedeeltelyk in myn hoofd, gedeeltelyk
op schrift, voor jaren gereed!
Hartelyk met uwe lieve vrouw gegroet, ook van de myne. Zy en de kinderen zyn
gezond.
Voor Eduard's studien heb ik nog geen cent kunnen besteden. Ik ben nog niet in
de gelegenheid geweest hem 't museum te Leiden te laten zien, noch de tentoonstelling
van volksvlyt, dat toch zoo nuttig voor hem zou geweest zyn.
Myne vrouw, jufvrouw Schepel en ik geven hem en Nonni nu onderwys in huis.
Maar hy heeft behoefte aan andere studien! t Is toch jammer.
En dan te weten dat ik ruimschoots in alles voorzien kon, als ik goed aan den gang
komen kon.
Och, denk er toch eens goed over. 't Is zoo jammer dat ik zoo belemmerd ben.
Nog eens gegroet van
Uw liefhebbenden
Douwes Dekker
Ik schryf nu aan dien Mr van Lier in de N. Rotterdammer, dat ik nu niet kan
antwoorden maar 't later zal doen, in m'n Ideën.
De man zal denken dat ik hem niet weet te antwoorden. Heeft onze beste Bokma
U die Courant getoond?
Myn voorloopig antwoordje zend ik heden avend. Ik denk dat het in 't nummer
van vrydag zal komen.-
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Dat ik niet frankeer, is niet omdat ik geen dubbeltje heb maar 't is zeer laat in den
nacht, en ik vind geen zegeltje.
Groet de jongens.

[20 oktober 1869
Van den Rijn (CIV)]
20 oktober 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
247. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 17 October.
Volgens de Berner Tagespost, is woensdag jl. te Bern de overeenkomst onderteekend
betreffende den ontworpen spoorweg over den St.-Gothard. De lijn zal van Luzern
over Küsznacht en Immensee naar Goldau loopen, alwaar zij zich met eene andere
lijn uit Zug zal vereenigen; van Goldau is de rigting der lijn ontworpen over Fluelen
naar Bellinzona, om zich aldaar in twee lijnen te splitsen naar de italiaansche grenzen.
De gezamenlijke lengte van die verschillende lijnen zal 263 kilometers bedragen.
De aanzienlijkste hoogte, welke de spoorweg in den tunnel van Göschenen naar
Airolo zal bereiken, is op 1162½ el boven de oppervlakte der zee bepaald. De
belanghebbende naburige Staten zullen zorg dragen voor eene behoorlijke aansluiting
aan de op hun gebied bestaande spoorweglijnen, en Zwitserland heeft op zich genomen
om te Bazel door eene brug over den Rijn de centraal-baan aan het badensche
spoorwegnet te verbinden. De tijd, die noodig zal zijn voor den aanleg der tunnels
en voor de overige werken, is op negen jaren geraamd. Ten einde het mogelijk te
maken, dat eene maatschappij zich met de onderneming van dit grootsche werk wil
belasten, zullen de belanghebbende Staten een subsidie van 85 millioen fr. geven,
waartoe Italie 45, Zwitserland 20 millioen zal bijdragen. De duitsche Staten zullen
de overige 20 millioen zoo verdeelen, dat Baden een subsidie van minstens 3 millioen
geeft. Indien de spoorweg meer dan 7 percent aan de aandeelhouders afwerpt, zal
hetgeen daarboven gaat voor de helft aan de Staten ten goede komen, in de
verhouding, naar welke zij hebben bijgedragen. Zoodra de winsten 9 percent beloopen,
zullen de tarieven verminderd worden. In een afzonderlijk verdrag tusschen Italie
en Zwitserland zijn de wederzijdsche regten en verpligtingen van die twee Staten
nader omschreven.
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[20 oktober 1869
Multatuli schrijft Causerieën XV]
20 oktober 1869
Multatuli schrijft voor De Locomotief te Semarang Causerieën XV. De tekst komt
niet in het blad voor, hetzij doordat de kopij de redactie niet heeft bereikt, hetzij waarschijnlijker - omdat de redactie bezwaar had tegen plaatsing. Zie V.W. IV, blz.
258-268 en 732.

[22 oktober 1869
Ingezonden Stuk van Multatuli in N.R.C.]
22 oktober 1869
Ingezonden Stuk van Multatuli in de Nieuwe Rotterdamsche Courant. (K.B.
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
vrij bondige stukje: voor Multatuli's brochure tegen de Maatschappij tot Nut van
den Javaan zie men V.W. IV, blz. 309-310.
De Redactie van de Nieuwe Rotterd. Courant wordt beleefd verzocht onderstaande
regelen in haar blad te doen opnemen.
Ik had de eer dezer dagen een brief te richten aan het Bestuur der Haagsche afdeling
van de Maatschappij tot Nut van den Javaan, en - gedeeltelijk om eensvooral te
antwoorden op herhaalde vragen naar mijn oordeel over die Vereeniging - heb ik dat
korte, doch naar ik geloof vrij bondige stukje, met eene kleine ampliatie evenwel
doen publiceeren. (Uitgever F. GUNST, Amsterdam.)
In uw nummer van 18 dezer las ik eene door den heer VAN LIER geteekende
beantwoording van mijn schrijven, waarin niet alleen mijne opinie over bedoelde
maatschappij bestreden, doch tevens de beschuldiging geuit wordt, dat ik steeds in
gebreke bleef de middelen aan te wijzen, door welke in den ellendigen toestand van
Nederlandsch-Indië verbetering zou kunnen gebracht worden.
Daar ik in de meening verkeer die middelen herhaaldelijk, misschien tot vervelens
toe, te hebben genoemd, spreekt het van zelf dat de klacht van den heer VAN LIER,
mij versterkt in de verdrietige overtuiging dat de kunst van lezen in Nederland nog
zeer veel te wenschen overlaat.
Of dit is waar, òf ik heb nog altijd niet geleerd mij verstaanbaar uit te drukken, en
in dit geval rust op mij de taak, dit eindelijk te leeren. Ik zou dan moeten doen wat
ik me reeds voornam op bldz. 183, II van den Havelaar, waar ik mijne pen uitnoodigde
‘zich te oefenen, om met eenige inspanning misschien te geraken tot eene mate van
bekwaamheid die zelfs de waarheid deed gelooven aan het Volk.’ Misschien was
die eisch overdreven. Tot heden althans ben ik niet geslaagd. Maar ik wil nòg eens
beproeven.
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Op het oogenblik word ik door verdriet en zorgen - want nog altijd is er geen recht
gedaan in de Havelaarszaak - verhinderd het stuk van den heer VAN LIER zoo uitvoerig
te behandelen als de eenvoudigheid der zaak - dit is nu eenmaal zoo! - vordert, maar
zoo spoedig mogelijk zal ik mijne IDEËN voortzetten, en reeds in den eersten halven
jaargang hoop ik zoowel mijn oordeel over die Javaannutmaatschappij te
rechtvaardigen, als te bewijzen ik dat wel degelijk en op allerovervloedigste wijze
heb aangetoond wat er voor Indië moet gedaan worden.
den Haag,
20 October 1869.
MULTATULI

[22 oktober 1869
Van den Rijn (CV)]
22 oktober 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 249.
(Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 19 October.
Een der Parijsche berigtgevers der Kölnische-Zeitung geeft een verslag van eene in
de fransche hoofdstad gehouden besloten vergadering, die door 500 à 600 personen
werd bijgewoond, en waar de heeren Cantagrel en Laurier optraden als candidaten
voor het eerste kiesdistrict te Parijs. ‘De avond (zegt hij) was inderdaad zeer belangrijk
en leerzaam. De heer Cantagrel, de man der Junij-dagen van het jaar 1848, nam het
woord, om te constateren, dat men ditmaal veel meer open en onverholen mogt
spreken, dan in de kiesvergaderingen der maand Mei jl. Toen had men moeten
aandringen op de afschaffing der staande legers, omdat daarin de val van het Keizerrijk
implicite lag opgesloten. Heden evenwel moest ieder candidaat het onverbloemd als
zijne overtuiging uitspreken, dat de puinhoopen van het Keizerrijk den grondslag
van zijne staatkundige overtuiging uitmaken. Dit op den voorgrond gesteld, moest
vervolgens ieder vaderlander de vraag ter harte gaan, wat er geschieden moet na den
val der December-Regering. Ter beantwoording van die vraag ontwikkelde daarop
de heer Cantagrel zijn socialistisch stelsel. Het was te voorzien, dat na de revolutie
eene menigte fabrieken den arbeid, gedwongen of vrijwillig, zouden staken, en dat
een groot aantal burgers aldus eensklaps hun dagelijksch brood zouden verliezen.
Dan moest de Staat tusschenbeide treden, en wel op deze wijze, dat hij de indu-
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striëlen, die niet verder konden of wilden laten werken, eenvoudig onteigende, en
met assignaten (banknoten met gedwongen cours) betaalde; die etablissementen
moesten vervolgens openlijk aan de meestbiedenden aangeboden en bij voorkeur
aan arbeiders-vereenigingen toegewezen worden. De heer Cantagrel voegde daarbij,
dat hij zeer wel wist, hoe weinig bijval zijne meening bij de bourgeois-republikeinen
vond, die schijnbaar nog aan het hoofd der partij stonden, en hij volgde bij zijne
uiteenzetting een heftigen aanval tegen l'Avenir-National, die eenige dagen geleden
een scherp artikel had geschreven tegen de hersenschimmen van den heer Cantagrel,
en zoo met één slag de reeds lang voorziene scheuring russchen de zuiver staatkundige
en de zuiver socialistische republikeinen had verhaast. Na den heer Cantagrel, die
met luide toejuichingen overladen werd, trad de heer Laurier op, een jong en talentvol
advocaat, die het intusschen met zijne radicale gevoelens kan overeenbrengen om
regtskundigen bijstand te verleen en aan zekere financiële instellingen en om zijne
bemiddeling aantebieden in geldzaken met Turkije, die eene sterke overeenkomst
hebben met hetgeen men vroeger in Pruissen ‘strafbaren woeker’ plagt te noemen.
De heer Laurier verklaarde zich als een tegenstander van de discussien over de
toekomst. Het kwam er nu vooral op aan om staatkundig denkende lieden naar de
Kamer aftevaardigen. De regeringsgezinde leden in het Wetgevend Ligchaam, die
over het algemeen geene hoogvliegers waren, zouden voor het radicalismus niet
gevaarlijk zijn, maar men moest aan de liberale Afgevaardigden uit de provincien,
die zaakkennis aan parlementaire talenten paarden, even bekwame ambtgenooten
ter zijde stellen, die niet door ijdele theorien de liberale bourgeoisie afschrikten en
van de zaak der revolutie vervreemdden, welke zij anders was toegedaan. Hij wist
overigens ook wel een middel om aan de zwarigheden, die de toekomst aanbood,
tegemoet te komen. Indien Frankrijk rijk genoeg was geweest om de kosten voor de
mexicaansche expeditie en voor den aanbouw van allerlei werken van weelde te
dragen, dan zou het ook niet te veel geëischt zijn om in dat geval een milliard van
staatswege voor de arbeiders aftezonderen; een bedrag, 't welk door de
verbeurdverklaring van alle geestelijke goederen nog vermeerderd kon worden.
Vervolgens nam een zekere heer Mallet het woord, om de candidatuur van Rochefort
aantebevelen. Hij zeide zich er over te verwonderen, dat de heer Laurier als concurrent
van
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Rochefort optrad, nadat hij vroeger zoo ijverig voor hem gewerkt had. De
aangevallene, daarop blijkbaar voorbereid, liet door een zijner vrienden eene zeer
belangrijke briefwisseling voorlezen, die tusschen hem en den schrijver der Lanterne
was gevoerd. Daaruit bleek, dat hij (Laurier) uit Konstantinopel Henri Rochefort
had aangemoedigd om na het verlies zijner burgerschapsregten zijne candidatuur
met dubbele kracht te handhaven; hij zou daartoe ijverig behulpzaam zijn. Na de
amnestie had Rochefort uit Brussel geantwoord, dat hij zijne tegenwoordigheid in
de Kamer niet meer noodzakelijk achtte. Hij had slechts twee of drie coups d'éclat
in de Kamer willen teweegbrengen, die echter onnoodig geworden waren, sedert het
Keizerrijk zijnen ondergang uit eigene beweging tegemoet ijlde. Hij meende nuttiger
werkzaam te kunnen zijn, door buiten de Kamer een scherp oog op hen te houden,
die welligt het voornemen koesterden om de Republiek aan hunne bijzondere belangen
dienstbaar te maken. Die mededeelingen verwekten algemeen opzien; zoodat
sommigen de echtheid der brieven zelfs in twijfel trokken.’ De berigtgever meende
te bespeuren, dat de heer Cantagrel bij het einde der vergadering de meeste sympathie
verworven had.

[23 oktober 1869
Brief van Multatuli aan Huisman]
23 oktober 1869
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Dubbel gevouwen enkel velletje postpapier,
waarvan drie bladzijden beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
De eerste alinea's wijzen erop, dat Huismans poging om voor Multatuli van de
heer Wessink f 300. - te lenen als een soort voorschot op het honorarium van de
Locomotief per januari 1870, is mislukt; zie de brief d.d. 18 oktober.
den Haag 23 Octob 69
Waarde Huisman,
Hartelyk dank voor de moeite die ge u gegeven hebt. Ronduit gezegd de uitslag
bevreemdt my niet. Het gaat gewoonlyk zoo.
Maar geef u verder SVP. geen moeite. Het rondloopen met zoo'n zaak, doet my
kwaad.
Ik zit in groote moeielykheid, maar heb nog een weinigje hoop op den uitslag van
een paar brieven die ik schreef, en waarop nog een antwoord zyn kan.
Overigens is myne moeielykheid, naar ik vertrouw, slechts tydelyk.
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Ik ben byna zeker dan men my uit Indie zal helpen zoodra ik de zaken goed uiteen
zet, en dan hoop ik eens vooral verlost te zyn van die ellendige dagelyksche zorgen.
Maar dat helpt me op 't oogenblik niet, en 't is jammer van den tyd die in wachten
verloren gaat.
Zend my SVP dien secunde wissel terug. Niet om de waarde, maar 't ding mag
niet zwerven.
Wees intussen hartelyk gegroet van
tt
DouwesD
Zoodra ik kan, zend ik U reisgeld om eens hier te komen als ge lust hebt.

[23 oktober 1869
Verslag voordracht van Multatuli]
23 oktober 1869
Verslag van Multatuli's voordracht d.d. 10 oktober in De Dageraad, Nieuwe serie
- Eerste jaargang, no. 22. (I.I.S.G. Amsterdam; fotokopie M.M.)
zulke betuigingen: zie het verslag d.d. 18 september.

Vergadering van Zondag 10 October 1869.
Een buitengewoon druk bezoek - zoodat de zaal nauwelijks de menigte kon bevatten
- opgeluisterd door de tegenwoordigheid van tal van dames, kenmerkte deze
vergadering. En geen wonder! MULTATULI had een spreekbeurt toegezegd, die hij
heden zou vervullen. Ten 10 ure trad de spreker de vergaderzaal binnen en begaf hij
zich onmiddellijk onder de luide bijvalsbetuigingen der aanwezigen op het
spreekgestoelte.
Spreker begon met te betuigen, dat hij zich gelukkig achtte, andermaal in deze
Vereeniging te kunnen optreden; zijns ondanks had dit eerst heden kunnen geschieden.
Met het doel der Vereeniging verklaart hij zeer ingenomen te zijn, van daar dat hij
er zich zoo recht te huis gevoelt; immers de werkkring der Vereeniging bepaalt zich
hoofdzakelijk tot het uitroeien van den geloofskanker, die aan de maatschappij knaagt,
en waaruit alle andere maatschappelijke kwalen voortvloeien. Hij dankt voor het
blijk van sympathie hem door de talrijke aanwezigen gegeven; ook verklaart hij niet
ongevoelig te zijn voor de wijze, waarop hij op de eerste algemeene vergadering van
Nederlandsche vrijdenkers, herdacht is; zulke betuigingen, zulke blijken, wegen op
tegen veel miskenning, die ruimschoots zijn deel was geweest en nog is.
Het heden te behandelen onderwerp zou zijn ‘vrije studie’. Dat nie-
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mand zich echter omtrent dien titel vergisse, en in de veronderstelling verkeere, dat
een dergelijk onderwerp alleen voor zoogenaamd ‘studenten’ van eenig belang kon
zijn. Neen, wij zijn alle studenten; van af onze wording tot aan onzen dood zijn wij
studenten in den volsten zin van het woord. Onder ‘vrije studie’ verstaat spreker dan
ook niets anders dan een onbelemmerd streven naar waarheid in stoffelijken zoowel
als in zedelijken zin.
Reeds van het oogenblik dat de nieuwe wereldburger het levenslicht aanschouwt,
wordt hij door tal van professoren in zijn ‘vrije studie’ - in zijn lichamelijke
ontwikkeling - belemmerd. Bakers en oppassters beijveren zich om het zeerst, den
nieuwen aankomeling zijn vrije beweging te ontnemen, en hem te beletten zijne
longen behoorlijk uittezetten, en hem door middel van wiegen reeds vroeg aan een
soort van zeeziekte te gewennen. Wanneer een kind dan door allerlei dwang- en
kunstmiddelen ‘zoet’ gemaakt, en als het ware tot een willeloos werktuig verkneed
is, dan hoort men menige moeder vaak met de grootste zelfvoldoening uitroepen:
‘ik heb aan dat kind geen kind, zoo zoet is het!’ Alsof het grootste geluk van het zijn
bestond in het nietzijn!
Spreker behandelt dit onderwerp op de hem eigenaardige wijze verder, en verplaatst
zijne hoorders in hunne verbeelding van de kinderkamer naar de school en het
huiselijk leven. Door tal van voorbeelden, uit het leven gegrepen, wijst hij er op: hoe
alles schijnt samentespannen, hoe alles een helsch verbond schijnt aangegaan te
hebben, om het kind, den jongeling, in zijn ‘vrije studie’ te belemmeren, zijn
ontwikkeling tegentegaan, en hem in het dwangbuis te knellen, dat hier den vorm
van ‘geloof,’ dáár den vorm van het zoogenaamd ‘fatsoen’ aanneemt. Met bijtende
satire, doorweefd met geestigen scherts, geesselt hij de ten opzichte van de opvoeding
bestaande vooroordeelen, die zoowel in bakers als in hoogleeraren aan onze
hoogescholen hunne ijverige verdedigers vinden. Meesterlijk en met levendige kleuren
schetst hij den toestand van een knaap, wiens gezond verstand moet ‘gedresseerd’
worden, hoe dat gezond verstand herhaaldelijk met die dressuur in botsing komt.
Een voordracht zoo vol afwisseling, zoo ernstige wenken, zoo vol van waarheden,
die voor de hand liggen, maar door de meesten onopgemerkt blijven, geeft veel stof
tot denken, en niet dan met een zekere inspanning, is het mogelijk den spreker te
volgen en de rijk-
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heid zijner denkbeelden te bewonderen. Moeilijk is het dus daarvan een uitvoerig
verslag te geven.
In zijn voordracht liet Multatuli doorschemeren, dat deze voordracht bestemd was
voor den derden bundel zijner Ideën. Wij mogen derhalve de hoop koesteren, dat zij
in druk verschijnt, iets dat velen met ons vurig zullen wenschen.
Onder daverende toejuichingen en dankbetuigingen verliet de gevierde spreker
het spreekgestoelte, na alvorens de toezegging gedaan te hebben, dat hij spoedig aan
de Vereeniging weer een bezoek hoopte te brengen.

[27 oktober 1869
Telegram van Multatuli aan mevrouw Houwink]
27 oktober 1869
Telegram van Multatuli aan mevrouw Houwink, aangeboden te Den Haag om
2.20, ontvangen te Sneek om 3.22. Telegramformulier no. 4032. (M.M.)
Mevrouw Houwink
Sneek
Heeft U mijn twee brieven? Kan ik antwoord verwachten?
Vriendelijke groete
Antwoord betaald
Douwes Dekker

[27 oktober 1869
Van den Rijn (CVI)]
27 oktober 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
253. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 25 October.
De Kölnische-Zeitung houdt zich in een hoofdartikel bezig met de verschillende
geruchten, waartoe het bezoek van den Kroonprins van Pruissen te Weenen nog altijd
rijke stof oplevert. Zoo wist o.a. de Sächsische-Zeitung medetedeelen, dat het bezoek
van den Prins voornamelijk ten doel had om den Keizer overtehalen tot de
goedkeuring van een door graaf von Bismarck opgesteld verdrag, waarbij Oostenrijk
in de overschrijding der Main-linie zou bewilligen. ‘Reeds de geheele toon der
mededeeling (zegt de Kölnische-Zeitung) bewijst voldoende, dat zij uit eene jegens
Pruissen vijandige bron komt.’ Zij meent, dat het berigt der Sächsische-Zeitung met
geen ander oogmerk is uitgestrooid dan om Pruissen bij de Hoven van
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Parijs en van Petersburg in verdenking te brengen. Wat het berigt betreft, 't welk
onlangs in het Journal des Débats werd aangetroffen, als zou de keizerlijke familie,
en met name de Aartshertog Albrecht, slechts op uitdrukkelijk verlangen van den
Keizer zich er van weêrhouden hebben om den Kroonprins niet bepaald onvriendelijk
te bejegenen, - daarover geeft het Keulsche orgaan in de volgende woorden zijne
meening te kennen: ‘Wij weten niet wat wij van dat berigt moeten gelooven, maar
ten opzigte van den Aartshertog Albrecht is het verhaal niet onwaarschijnlijk. De
Aartshertog is een goed veldheer, en de overwinnaar bij Custozza is van oordeel, dat
hij den slag bij Sadowa niet zou verloren hebben; het is derhalve wel mogelijk, dat
hij jegens den man, die zoo veel tot de nederlaag der Oostenrijkers bij Sadowa heeft
bijgedragen, juist geene vriendschappelijke gevoelens koestert, en wij weten met
zekerheid, dat een gedeelte der oostenrijksche hoofd-officieren zich niet bedwongen
heeft om zijn misnoegen over het bezoek van den Kroonprins te kennen te geven.
Een militair schouwspel is den Kroonprins te Weenen ook niet aangeboden, en wij
betreuren zulks niet; wij willen zelfs eenige gevoeligheid den oostenrijkschen
officieren niet ten kwade duiden.’ De Kölnische-Zeitung bestrijdt echter met nadruk
de opvatting, als zou in het bezoek van den Kroonprins eene beleediging jegens
Oostenrijk liggen opgesloten. ‘Elke handeling (zegt zij) moet beoordeeld worden
naar de bedoeling, die daaraan ten grondslag ligt, en niemand zal er in ernst aan
twijfelen, dat de Kroonprins, toen hij zijn bezoek, na eene langdurige verwijdering
der twee verwante Vorstenhuizen, te Ween en aankondigde, de meest
vriendschappelijke bedoelingen koesterde.’
- De Regering in Beijeren heeft na de ontbinding der Tweede Kamer vóór de
aanstaande verkiezingen, verschillende wijzingen gebragt in de verdeeling der
kiesdistricten. De ultramontaansche partij is met die verandering geenszins ingenomen.
Zij hoopt echter door verhoogde inspanning te herwinnen wat zij aan terrein verloren
heeft. De Augsburger Post-Zeitung meent bovendien, dat de liberale partij alleen
dan van de nieuwe indeeling voordeel zou trekken, indien het volk alle gevoel voor
regt en eerlijkheid had verloren. Nu zou men de rekening buiten den waard hebben
gemaakt. Indien iets geschikt is om het volk de oogen te openen, dan zou het de
nieuwe verdeeling der kiesdistricten zijn. ‘En (zegt het clericale orgaan ten
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slotte) indien het volk thans nog niet bespeurt, hoe de zaken in Beijeren gesteld zijn,
dan verdient het pruissisch te worden.’

[29 oktober 1869
Telegram van Multatuli aan mevrouw Houwink]
29 oktober 1869
Telegram van Multatuli aan mevrouw Houwink, aangeboden in Den Haag om
10.24, ontvangen te Sneek om 10.58. Telegramformulier no. 4256. (M.M.)
Mevrouw Houwink Sneek
Geen brief ontvangen zeer ongerust.
Douwes Dekker

[29 oktober 1869
Brief van Multatuli aan Houwink]
29 oktober 1869
Brief van Multatuli aan J. Houwink. Dubbel velletje postpapier waarvan drie
bladzijden beschreven. (M.M.)
den Haag Vrydag avend
Waarde Houwink, Gy kunt nagaan hoe Uw heden ontvangen antwoord op myn
verzoek my bedroefd heeft.
De geheele zaak is my een raadsel daar ik U immers verzekerde dat ik ruimschoots
in staat zoude zyn het geld terug te geven. Dat is de waarheid. Zoodra ik voor eigen
rekening schryf, en niet gevild word door een uitgever die mij by stukjes en beetjes
met 1/6 van de winst afscheept, kan ik f200 a f300 'smaands verdienen en wel meer.
Is 't dus niet hard dat ik daaraan niet geholpen wordt?
Intusschen is de toestand waarin ik thans verkeer ondragelyk. Uw vriendelyk
geschenk van die hazen bezwaarde my, wam waarlijk ik heb moeite gehad om de
vracht te betalen! Morgen moet ik om myn gezin eten te geven myn horologie
verpanden, en als ik niet geholpen word om voor eigen rekening aan 't werk te komen,
zal ik weldra tafels en stoelen moeten verkoopen en op straat staan.
Om dàt te voorkomen, wendde ik my tot U, en nog eens vraag ik - daar 't myn
pligt is al het mogelyke te doen - of gy my niet kunt helpen al ware 't dan niet geheel,
dan toch met byv f500, of al was 't maar f300. Dan kan ik my een beetje roeren om
ook by anderen te gaan, wat my nu in onze zeer gedrukte positie eene onmogelykheid
is. Ik kan niet eens naar Rotterdam of Amsterdam reizen, ja zelfs geen brief meer
frankeren. De dagen die ik op uw antwoord wachtte, waren bitter. Ik ben dan nu ook
te uitgeput om aan lezingen te denken. Ik zou er geen kans toe zien.
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Ik adresseer dezen aan Uwe lieve vrouw, dan weet ik zeker dat hy - ook al waart gy
van huis - geopend wordt, want dat lange wachten op antwoord is zoo afmattend. Ik
ben er omwel van.
Adieu wees met P. hartelyk van ons gegroet.
Uw liefhebb:
DouwesDekker
Zoodra ik aant werk kom, kan ik het geld teruggeven! t Is toch verdrietig dat ik
daaraan niet kan geholpen worden.
Zoodra ik wat beter gestemd ben, schryf ik u over de ziekte van Pietje. Ik wilde
er gaarne iets byzonders van weten. Is 't geheel over?

[2 november 1869
Van den Rijn (CVII)]
2 november 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
258. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 31 October.
De nieuwe verdeeling der kiesdistricten in Beijeren wordt door de onderscheidene
dagbladen zeer verschillend beoordeeld. De organen der clericale partij noemen het
van de zijde der Regering een hoogst partijdigen maatregel, die ook den schijn zelfs
van eene vrije verkiezing doet verdwijnen, en zij verklaren, dat alleen de bepalingen
der wet op de drukpers hen weêrhouden dien maatregel met den waren naam te
bestempelen. De liberale dagbladpers daarentegen juicht de nieuwe verdeeling der
kiesdistricten toe; sommige harer organen toonen zich echter nog niet bevredigd. ‘Bij eene onpartijdige beoordeeling van dien gewigtigen maatregel (schrijft een
beriggever der Augsburger Allgemeine-Zeitung) zal men tot het besluit komen, dat
de jongste verdeeling der kiesdistricten er toe zal bijdragen om de stemming van het
land juister te doen uitdrukken dan bij de verkiezingen in de maand Mei jl., en dat
op de regtmatige eischen der liberale elementen - niet alleen op die der partij van
den vooruitgang, met welke het groote aantal der gematigd liberalen dikwijls wordt
gelijkgesteld - door het tegenwoordige ministerie is acht geslagen, voor zoo ver als
dit noodig was; dat is des te meer uit de laatste verkiezingen gebleken, toen het
gezamenlijk aantal der liberale kiezers dat der clericale partij overtrof, en toch de
laatste eenige Afgevaardigden meer naar de Kamer zond dan al de fractien der liberale
partij te zamen.’
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- In de badensche Tweede Kamer is met groote meerderheid van stemmen een voorstel
verworpen, strekkende tot de invoering van algemeene, directe en geheime
verkiezingen, 't welk door den Afgevaardigde Kiefer was ingediend. Het ontwerp
der Regering is vervolgens met eenige geringe wijzigingen aangenomen, volgens 't
welk de Afgevaardigden zullen gekozen worden door kiescollegien, die door middel
van algemeene en geheime stemming worden zamengesteld.
- De Zeitung für Norddeutschland behelst een berigt uit Stuttgart, waarin vermeld
wordt, dat de jongste herfstmanoeuvres door vele buitenlandsche officieren werden
bijgewoond, die allen, en met name de pruissische officieren, de houding der
wurtembergsche troepen ten hoogste roemden. Eenige fransche officieren zouden
vervolgens des avonds een toast hebben uitgebragt op het wurtembergsche leger, en
daarbij niet onduidelijk te kennen hebben gegeven, dat zij bij een mogelijken oorlog
met Pruissen ongetwijfeld Wurtemberg zich aan de zijde van Frankrijk zouden zien
scharen. Volgens dien berigtgever, zouden zij dan ook zeer verwonderd zijn geweest,
toen zij bespeurden, dat hunne woorden niet alleen geen bijval vonden bij de
wurtembergsche officieren, maar dat zelfs velen die woorden voor eene beleediging
jegens Wurtemberg hielden. - Een berigtgever der Kölnische-Zeitung klaagt, naar
aanleiding van dat voorval, over de voortdurende scheiding tusschen Noord- en
Zuid-Duitschland, die aan dergelijke verkeerde meeningen in het buitenland bij
herhaling voedsel zou verschaffen.

[3 november 1869
Brief van De Vletter aan Multatuli]
3 november 1869
Brief van J. de Vletter aan Multatuli. Half velletje postpapier, geheel beschreven.
De laatste regel staat verticaal in de marge. (M.M.)
AdV: de broer van Jacob de Vletter was onderwijzer te 's-Gravezande.
ZM: Zijne Majesteit; achter ZM staat alle drie keren een vraagteken, maar dit is
kleiner en maakt de indruk door andere hand later te zijn toegevoegd.
17 Nov.: de dag dat het monument in Den Haag zou worden onthuld.
gister heb ik vergeten: blijkbaar heeft Multatuli op 2 november de Vletter opnieuw
bezocht.
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Geheim.
Hooggeachte Vriend.
Ben zoo vrij U kennis te geven dat mijn broêr AdV te 's Gravenzande mij gezegd
heeft plan te hebben ZM te gaan spreken.
Ik geef U in overweging of dit meer doel zou treffen, zoo Gij (U) in een schrijven
aan ZM voorstelde, dat ZM tot bevordering van orde en rust in den staat, door middel
van zijn prerogatief een einde aan dezen ongelukkigen coup make. 17 Nov. geeft
gereede gelegenheid. Tot overtuiging van mijn regt op bevrijding zou m.i. best kunnen
dienen: de brochure de Eer van Jacob de V enz gehandhaafd, benevens het Weekbl
v/h R no. 3123.
Ik meld u tevens dat minstens twee getuigen aangaande H 14o. schriftelijk aan den
Hoogen Raad hebben verklaard dat dit leugen (onwaarheid, onjuistheid) is. Ik laat
dit verder geheel aan uw juiste oordeel over.
Gister heb ik vergeten U te vragen of mijn vrouw (zooals zij met mij afgesproken
had) in een brief a/d Pr: Gen: heeft gevraagd of ik ten minste te Leeuwarden mijn
eigen ondergoed zal mogen gebruiken; want zoo niet, dan zou zij p.m f10. - kunnen
sparen voor een warmen onderbroek. Welk een einde aan een zoo belangrijk biljet!
Dat het U en de uwen welga.
tt Jb de V
3 Nov 1869.
De Weekbladen zijn ter Uwer disposicie alhier.

[3 november 1869
Van den Rijn (CVIII)]
3 november 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
259. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 1 November.
De Fränkische Kurier maakt eene circulaire openbaar van den beijerschen minister
van Binnenlandsche Zaken, in welke de beweegredenen worden ontwikkeld, die de
Regering geleid hebben bij de nieuwe verdeeling der kiesdistricten. De minister
brengt eerst in herinnering, dat de ontbinding der Kamer niet het gevolg is geweest
van den wensch der Regering om een beroep op het volk te doen ter zake van een
conflict tusschen Kamer en Regering, maar dat zij tot dien maatregel gedwongen is
door het feit, dat de Kamer zoo als zij was
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zamengesteld zich niet heeft kunnen constituëren. ‘Van dat standpunt (zegt de
minister) had de Regering dan ook geene aanleiding om de kiesdistricten te
veranderen. De overwegingen, die haar daartoe gebragt hebben, zijn gelegen in de
bij de laatste verkiezingen gevestigde overtuiging, dat de in het Koningrijk
heerschende staatkundige stemming door die verkiezingen niet met volkomen juistheid
was uitgedrukt, maar dat integendeel eene der partijen meer zetels in de Kamer der
Afgevaardigden had verkregen dan haar toekwam volgens de stemming des volks,
zoo als die in de zamenstelling der kiescollegien in het geheele Rijk en in enkele
districten was uitgedrukt.’ De minister betoogt vervolgens, dat het de pligt der
Regering was, in deze omstandigheden van haar regt gebruik te maken om eene
wijziging in de verdeeling der kiesdistricten te brengen en alzoo het gestoorde
evenwigt te herstellen, en dat de Regering zich van het vervullen van die verpligting
niet mogt laten terughouden door de gedachte, dat de zoogenaamde patriotische partij
welligt eenige zetels in de Kamer zou verliezen, en dat de nieuwe indeeling derhalve
als een jegens die partij vijandige handeling kon worden opgevat. De minister spreekt
het als de overtuiging der Regering uit, dat zich aan die partij een aantal mannen
hebben aangesloten, die het wel meenen met het vaderland, die getrouwe aanhangers
zijn der dynastie; dat de Regering het betreuren zou, indien aan die leden de verkiezing
ten gevolge van de nieuwe indeeling moeijelijk werd gemaakt; ‘maar (vervolgt de
minister) die elementen der zoogenaamde patriotische partij zijn, helaas! niet de
heerschende en de leidende, maar zij worden geleid en beheerscht. De heerschappij
bevindt zich nog in handen der uitersten, die geheel andere gevoelens zijn toegedaan,
zoo als uit de woorden der aanvoerders en van hunne organen ondubbelzinnig blijkt.
Hun voorgewend patriotismus wordt door hun streven om bij elke gelegenheid het
aanzien van den Troon, den invloed der Regering en de achting voor de wet - de
grondslagen van iederen wel geordenden Staat - te ondermijnen, zeer scherp, maar
tevens zeer karakteristiek tegengesproken.’ Ten slotte verklaart de minister, dat de
afkeer der Regering voor het ultra-kerkelijk streven van die partij ten onregte wordt
voorgesteld als minachting der godsdienst; dat ook de Regering met leedwezen in
sommige organen van andere partijen aanvallen ziet tegen kerkelijke instellingen;
dat de Regering zich geenszins met alle eischen der
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liberale partij kan vereenigen, maar dat de Regering het als een geluk voor Beijeren
zou beschouwen, indien die eigenaardige vereeniging van ultrakerkelijke en
demagogische rigtingen ten gevolge van de nieuwe verdeeling der kiesdistricten
eenige zetels in de Kamer zal verliezen en indien de liberale fractien na de aanstaande
verkiezingen de meerderheid in de Kamer zullen uitmaken.
- In eene van de jongste zittingen der badensche Eerste Kamer heeft de Regering,
in antwoord op eene interpellatie van dr. Bluntschli, verklaard, dat de conferentie
van Afgevaardigden der Rijnoever-Staten, die onlangs te Mannheim is vergaderd
geweest ter zake van de visscherij op den Rijn, zich in hoofdzaak heeft vereenigd
met een ontwerp van regeling der visscherij op die rivier, 't welk door Baden was
ingediend. Er bestond slechts verschil over eenige weinige punten, die voornamelijk
betrekking hebben op den tijd, gedurende welken de visscherij jaarlijks verboden
zou zijn, en de Regering gaf te kennen, dat men ook daaromtrent met Nederland
spoedig tot eene overeenkomst hoopte te geraken. Daarna zouden er onderhandelingen
met Zwitserland worden aangeknoopt; zoodat men binnen eenige jaren eene regeling
van die aangelegenheid over den geheelen loop van den Rijn te gemoet kon zien.

[4 november 1869
Multatuli schrijft Causerieën XVI]
4 november 1869
Multatuli schrijft voor De Locomotief te Semarang Causerieën XVI. De tekst wordt
met verschillende weglatingen gepubliceerd in het nr. van 22 december 1869. Zie
V.W. IV, blz. 269-275 en 733.
Voor de datering zie V.W. IV, blz. 275; voor de weglatingen blz. 733.
Het slotgedeelte van deze Causerie handelt over de ongeregeldheden te Rotterdam,
en de uitgesproken vonnissen. De allerlaatste alinea's betreffen Jacob de Vletter
persoonlijk. Ze luiden als volgt:
En de hoofdpersoon? Hy is een braaf man. Ik geloof dat weinig nederlandsche burgers
zóó geheel ongedeerd de spitsroeden van twee publieke ministeriën zouden doorstaan
als Jacob de Vletter. Ik bezocht hem in de gevangenis en was getroffen door den
moed waarmede hy zyn lot droeg. Ik moest scherp toezien om den traan te ontdekken,
die zyn oog bevochtigde by 't spreken over zyn huisgezin.
Zoodra de ingediende verzoeken om gratie zullen afgewezen zyn - ik
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verwacht niet anders - stel ik my voor, de zaak van De Vletter te behandelen. Maar
vroeger niet!
Want ik wil de verantwoordelykheid niet op my nemen zyne vyanden te verbitteren,
en zacht stemmen zou ik die heeren door myn schryven niet.
Ik heb hem hulp toegezegd.
Hoe ik myn woord lossen zal, weet ik nog niet. Wy weten nu eenmaal wat het is,
regt te zoeken in 't verrot Nederland. Toch zal ik myn woord houden, schoon 't
moeilyk valt, wyl hy een mens is, een reeds bejaard mensch wiens levensjaren geteld
zyn, en geen onvergankelyke natie als de Javaansche, die wachten kan, hoe hard dat
wachten ook valle.
Ook heb ik hem beloofd zorg te dragen voor zyn huisgezin. Lezers van den
Locomotief, helpt my daarin.
Den Haag, 4 November 1869.

[4 november 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]
4 november 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli. (Kopieboek 48, Museum Enschedé,
Haarlem; fotokopie M.M.)
Den Heer Douwes Dekker
te 's Gravenhage
Haarlem 4 Nov. 1869
WelEdele Heer.
Wij hebben de eer, U ingesloten toetezenden, een Bankbiljet G.G 2091 groot f25.
ter voldoening van uw honorarium, verschenen 31. October jl.
Wij verzoeken U ons de goede ontvangst te willen berigten en hebben de eer met
hoogachting te zijn,
UWEd Dv Dienaren
Joh. Enschedé & Zonen.

[6 november 1869
Multatuli schrijft aan De Vletter]
6 november 1869
Multatuli schrijft aan Jacob de Vletter. De tekst van deze brief is niet bekend; zie
de beantwoording d.d. 8 november.

[8 november 1869
Brief van De Vletter aan Multatuli]
8 november 1869
Brief van J. de Vletter aan Multatuli. Dubbel vel postpapier tot onderaan blz. 3
beschreven en als vouwbrief verzonden; links boven op blz. 1 de stempel:
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Concierge van het Burg: en Milita: Huis van Verzekering; op blz. 4 het adres:
Weledelen Heere Den Heere D. Dekker Zuidwest Binnensingel no 109 te 's
Gravenhage. (M.M.)
zi. - ha-: ziel, hart.
mijn boekske: stellig De Vletters brochure ‘Openbare executie of een koud bad
voor Politie en Justitie.’
Hooggeachte Vriend!
Met groote belangstelling heb ik heden de overige van U tot nog toe geopenbaarde
pennen- neen, genievruchten ontvangen. Met op één na allen, had ik reeds vroeger
kennis gemaakt. Voor jaren vond Uw taal reeds weerklank in mijn zi. - ha- of gemoed.
Van hier dat ik eens reeds te Amsterdam naar U gezocht heb om u van aangezigt
tot aangezigt te zien, en ik verleden, - abuis, - ja toch verleden jaar mijn boekske te
Amst: heb gedeponeerd bij iemand, die mij beloofde het U te zullen overhandigen.
O, hoe verdroot 't mij toen mijn Zacheus wens niet te kunnen voldoen om den grooten
meester mijn hulde te betoonen, en hoe bejammerde ik 't niet méér te kunnen doen.
Ik moet 't u bekennen, ook mij heeft men wars van u trachten te maken, maar ik
hield telkens vol, dat iemand die zóó schr.... denkt en handelt als mens wel valsche?
passen kan maken, maar dat hij, in den gewonen zin des woords, niet slecht kan zijn.
Nu heb ik de onwedersprekelijkste bewijzen van uw geest. Dank, innigen dank
voor uw simpatie!! Zij bevredigt mij werkelijk meer met 't mensdom, en zij strekt
mij om 't onverdiende leed meer geduldig te dragen, ziende op de veel feller slagen,
waaronder Gij reeds veel langer gebukt gaat. Gebukt gaat?! Ja, dit zou uit uwen
hartelijken brief van 6-11-69 op te maken zijn; maar er is immers nog geen
mensenkind geboren, die zulk een geest kan onderwerpen! Want zelfs ik, hoe gekromd
onder zooveel miskenning en misvatting blijf mij nog vrij en gelukkig gevoelen. Ja,
menigmaal herhaal ik een lied voor jaren door mij helpen uitvoeren: ‘Wij vrezen
niet, al stortte de aard te zaam’ - De almagt van het goede moet zegevieren al verrijzen
in de diepste dalen nog méér Golgotha's! Ja, al zeggen wij niet: ‘ze weten niet wat
ze doen’ wij - willen 't toch zeker eveneens graag vergeven, en dit, ja, dit is het
zekerste bewijs m. i van welken geest wij zijn.
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Ik meen u genoeg te kennen, dat ge 't mij niet euvel zult duiden, als ik U durf
toeroepen: ‘die zich zelven beheerst is grooter dan wie koningrijken verovert’
Eén gebrek dat ons m.i. teveel aankleeft, is, dat we ons te mismoedig maken als
we geen vrucht genoeg zien van ons pogen; maar wie der edelen - heeft zich hierover
mogen verheugen? immers niet een! Maar dat goede zaad, goede vruchten moet
opleveren, is een eeuwige waarheid: doch te zijner tijd. - Dat Ge toornt over 't kwaad,
begrijp ik, maar dat mislukking u wrevelig kan maken, neen, dat acht ik te moeten
bestrijden.
Ik twijfel ook niet of mijn predikacie is reeds lang genoeg, dus basta hierover,
daar gij nu ook al wel tot uw ‘aanvechting en wrevel’ het basta zult toegeroepen en
gekommandeerd hebben.Ik twijfel niet of de Koning zal van zijn prerogatief gebruik maken om een eind
aan deze netelige sène te maken. Doet hij 't niet Welnu, als het dan voorbij is, zeg
ik, het heeft nog zeker niet zóó moeten wezen en is het voor mij niet goed, niet
aangenaam, dan zal 't op een andere wijze wel nut doen.Daar mijn vrouw en kinderen reeds veel van deze geest hebben, vrees ik niet dat
zij onder 't leed bezwijken zullen, te minder daar zij van verschillende zijden ook
door U, zoo hartelijk gesoeteneerd worden. Mijn dank zij hiervoor ook door U s v.p.
voorshands aan allen gebragt!
Nog eens, geachte vriend! uw werken zullen mij een aangename en voorzeker
nutte verpoozing zijn. - Mijn vrouw zei mij gister onder andere dat de inteekening
veel talrijker zou geweest zijn, zoo men een rekest voor mij alléén had gedeponeerd.
Nu, ik heb nu ruim een jaar geleden, ik zal den nog te verloopen tijd, hoop ik, even
geduldig doorbrengen. - Naar ik verneem, zijn de Rotterd: Weekbladen reeds ten
Uwen behoeve afgegeven.
Na mijn hartelijke groete ook aan uw vrouw en kinderen
ben ik
tt
Jb de Vletter
's Hage 8 Nov 1869

[9 november 1869
Ingezonden Stuk van Multatuli in Dagblad]
9 november 1869
Ingezonden Stuk van Multatuli in het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage.
(K.B. 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
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Multatuli's verwijzing naar de Locomotief doelt op Causerie XVI, geschreven op 4
november en gepubliceerd op 22 december; zie V.W. IV, blz. 269-275 en 733.

Ingezonden stukken.
Ik ben zoo vrij voor onderstaande regelen een plaatsje in uw blad te verzoeken.
Uit een verslag der Kamerzitting van 4 dezer ontwaar ik dat de heer Mirandolle
‘het denkbeeld van scheiding der administratieve en regterlijke magt toejuichende’
van meening is:
‘dat deze maatregel van den Minister van Koloniën moet worden goedgekeurd
door ieder die prijs stelt op goede en spoedige regtsbedeeling, en waarborg voor de
bescherming van personen en goederen.’
De Nieuwe Rotterdamsche Courant van denzelfden datum bevat een ingezonden
stuk van den heer J.J. Schneither, waarin almede de voortreffelijkheid van des
Ministers denkbeelden over die scheiding van administratief gezag en regterlijke
magt wordt betoogd.
Daar ik behoor tot de categorie derzulken op wier goedkeuring de heer Mirandolle
zich beroept, en dewijl in het stuk van den heer Schneither ter loops van den Havelaar
wordt melding gemaakt, hetgeen alligt voedsel zou kunnen geven aan de meening
dat ook ik een toejuicher was der dewaalsche experimenten, acht ik het niet overbodig
bij dezen tegen die opvatting te protesteren.
Ik ben zeer voor regt en daarom tegen maatregelen, die weldra alle regtsbedeeling
tot eene onmogelijkheid zullen maken. Verdeeling van gezag in Indie is: vernietiging
van gezag, en hoe men zònder gezag het regt zou kunnen handhaven, is me een
raadsel. Ik weet overigens bij ondervinding hoe storend en verlammend de regterlijke
inmenging op orde en tucht wekt. Indien de heeren Mirandolle en Schneither de
tooneelen hadden bijgewoond, die te Amboina het gevolg waren van gezagsverdeeling,
waarlijk zij zouden zich wel gewacht hebben den Minister te steunen in maatregelen
die - bij de tegenwoordige zamenstelling der Kamer - beter geschikt zijn om hèm op
't kussen, dan Nederland in Indie te handhaven.
Aannemende dat de meeste feiten die de heer Schneither aanvoert, waar zijn, dan
volgt hieruit geenszins, dat men den taak van den met inlandsch bestuur belasten
ambtenaar zou verligten door hem,
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boven en behalve alle andere moeielijkheden, nog te bezwaren met eenen onervarenen,
neuswijzen, naar Wichtigkeit strevenden mededinger. De tour de force onzer existentie
in Indië is al kunstig genoeg! Men heeft voorbeelden van acrobaten die zich 't onderst
boven op een torenspits wisten in balans te houden, maar nooit hoorde ik dat die
kunst uitvoerbaar was, wanneer men anderen den taak opdroeg den kunstenmaker
met spelden te prikken of bij 't haar te trekken. En dit zou de uit den aard der zaak
voortvloeijende functie zijn, van den in de Javasche binnenlanden geplaatsen
regterlijken ambtenaar. Dat er ginds onregt geschiedt, is waar. Je suis payé pour le
savoir! Maar dit wordt niet voorkomen door het aankweeken van onpractische,
pedante juristerij, een kruidje dat ook hier te land sedert jaren al te welig opschoot.
Het spreekt van zelf dat de hoofden van gewestelijk bestuur hunnen voornaamsten
pligt - bescherming van den inlander tegen willekeur - òf geheel verwaarloozen, òf
slechts lauw uitvoeren. Dit was, na de wijze waarop mijne pogingen door den
Indischen landvoogd, door de Regering hier te lande, en door het Nederlandsche
volk tot nog toe werden verijdeld, niet anders te verwachten. Maar zonderling is het,
dat dezelfde Regering, na het feitelijk sanctioneren der misbruiken waartegen ik mij
verzette, thans den schijn aanneemt daartegen te strijden, en wel op eene manier die
juist het tegendeel zal bewerken van wat er gewenscht wordt door ieder ‘die prijs
stelt op spoedige regtsbedeeling en waarborg voor de bescherming van personen en
goederen.’
Ik ben in staat dit te bewijzen en verschil dus in zoo verre van meening met den
heer Hasselman, die erkend schijnt te hebben dat de voorgestelde scheiding, hoewel
ondoelmatig in de praktijk, te verdedigen zou wezen in theorie. Dit nu is nooit het
geval. De eisch eener theorie - van verkeerde theoriën spreek ik niet - is juist in de
eerste plaats dat ze uitvoerbaar zij, en 't zou wel zeer ongelukkig wezen, indien de
verderfelijkheid van eenen verkeerden maatregel niet a priori op logische gronden
kon worden aangetoond. We zouden dan - gelijk dan ook sedert vele jaren met de
zaken van Indië het geval is - overgeleverd zijn aan een al te gevaarlijk empirisme.
Ik verwijs overigens ieder dien 't om waarheid in de thans behandelde zaak te doen
is, naar de artikelen van den heer van Herwerden in het Dagblad: VERNIETIGING DER
AMBTELIJKE HIERARCHIE OP JAVA, schoon het mij leed doet dat die inderdaad
bevoegde beoordeelaar niet alles gezegd heeft wat er tegen scheiding van
administratieve en regtsmagt op Java zou kunnen gezegd worden. Hij schijnt gerekend
te hebben op lezers die iets van Indische zaken weten, en dezulke zijn, ook onder
hen die jaren in Indie vertoefden zonder in aanraking te komen met de inlandsche
huishouding, zeer dun gezaaid.
Hoe de heeren Mirandolle en Schneither den moed hebben zich voor te doen als
Indische specialiteiten, zou me onverklaarbaar wezen, indien zij zich niet konden
beroepen op het voorbeeld van den heer de Waal. die 't tot Minister van Koloniën
heeft weten te brengen zonder te begrijpen dat zijne voordragt tot vernietiging van
ons burgerlijk gezag op Java, had moeten vergezeld gaan van eene vertiendubbeling
onzer legermagt aldaar. Die kleinigheid heeft mijnheer de Waal over 't hoofd gezien.
en om zijne proverbiale buitenzorgsche onbekwaamheid de kroon op te zetten, komt
hij met zijn meesters in de regten voor den dag op 't zelfde oogenblik dat hij 't leger
daarginder op onstaatkundige en onregtvaardige wijze beknibbelt.1
1

Mijn oordeel over deze bévue van den Minister zal men binnen weinige weken in den
Samarangschen Locomotief kunnen lezen.
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Ik verklaar uitdrukkelijk dat de scheiding van administratief gezag en regterlijke
magt de doodsteek is voor ons bestaan in Indië, doch beweer geenszins deze stelling
in dit artikel betoogd, veel min bewezen te hebben, daar het mij om velerlei redenen
heden slechts mogelijk is te waarschuwen, en te constateren dat er aan Havelaars
eischen om REGT niet wordt voldaan door het afzenden van regterlijke AMBTENAREN.
Integendeel. Dàt noem ik steenen voor brood geven!
Den Haag, 6 Nov. 1869.
MULTATULI.

[10 november 1869
Brief van Doorman aan Heemskerk]
10 november 1869
Brief van J.D. Doorman aan Mr. J. Heemskerk Azn. Dubbel vel postpapier, tot
het midden van blz. 2 beschreven. (Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage; fotokopie
M.M.)
De brief heeft een gedrukte kop: Dagblad van Zuidholland en 's-Gravenhage.
Redactie: van het voormalig Nieuw Dagblad.
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Voor de onderhandelingen tussen Multatuli en het conservatieve Dagblad zie men
M.C. Conley: Eduard Douwes Dekker and the Dutch dispute on colonial policy;
dissertatie van The Ohio State University, 1960. University Microfilms, Inc. Ann
Arbor, Michigan 1980 (M.M.)
uitgave als brochure: dit betreft kennelijk de tekst van het Memorandum in de
winter 1867-68 voor Rochussen geschreven.
's Gravenhage, den 10 November 1869.
HoogEdelGestrenge Heer.
Hiernevens heb ik de Eer U te doen toekomen:
1o de stukken betrekkelijk genl Bakker, waarvan gebruik is gemaakt.
2o eene proef van de lijst der feestgave voor 17 Nov. - Het gedicht Hofdijk zoo
even ontvangen.
Na overleg met den heer van Herwerden heb ik Multatuli gesproken, in den zin
van afwijzing der 50 kolommen, maar bereidverklaring om eenige stukken, b.v. een
5 à 6-tal, op te nemen, als de inhoud geen nader bezwaar daartegen mogt opleveren.
Deze offerte kon echter niet aan de bedoeling voldoen. M's schrijfplan maakt één
geheel uit, hetwelk is à prendre ou à laisser.
Hy scheen op gretige aanneming van het aanbod gerekend te hebben en zal in het
tegenovergestelde geval tot een uitgave als brochure overgaan. - Ik heb nog een nader
definitief antwoord toegezegd. Voor eene bestuursvergadering bestaat mijnerzijds
geenerlei aanleiding. Den heer Nierstratz heb ik geene bereidverklaring daaromtrent
medegedeeld.
Hoogachtend teeken ik mij
UH EdGestr. UwDienaar
J.D. Doorman.
HoogEdelGestrenge Heer
Mr. J. Heemskerk Azn.
Alhier.

[12 november 1869
Brief van Multatuli aan Rooses]
12 november 1869
Brief van Multatuli aan Max Rooses. Twee dubbele velletjes postpapier, geheel
beschreven. (A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.)
Idee -: bedoeld is Idee 261; zie V.W. II, blz. 463.
bas-empire: franse term voor het oostromeinse rijk, dat na enkele eeuwen van
ontbinding in 1453 te gronde ging.
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den Haag 12 Nov 69
Beste Rooses! Ik dank U zeer hartelyk voor uwen vriendelyken brief die my des
te aangenamer was wyl ik in den laatsten tyd veel onvriendelyks had ‘genoten’
(Germanisme.)
Ik spreek byna niemand, en voel me in Holland eenzaam als in eene steppe of
prairie. In den huiselyken kring tracht men my te vergoeden, wat de wereld my
onthoudt, en myn gezin zoude daarin ruimschoots slagen, indien ik niet gedurig - als
de vlinder uit Idee - naar buiten werd gedreven om honig.
Myn gezin is allerliefst, en ik hoop dat ge dit eenmaal zien moogt. Zoodra ik my
wat beter bewegen kan, zal ik U uitnoodigen de vacantiedagen, met Uwe echtgenoot,
by ons doortebrengen.
Dat wacht op eene zeer prozaïsche zaak. Ik zoek middelen om myne Ideën voor
eigen rekening uittegeven. Als ik daarin slaag, zal ik allerlei lusten kunnen involgen,
en daaronder behooren de invitatien aan de vrienden in Gent en Antwerpen, die my
hartelykheid betoonden. Eigenbelang! Ja, want ik stel er prys op, van zeer naby
gezien te worden.Wat Uwe vraag aangaat, antwoord ik: zeer gaarne. Het zal me een waar genoegen
zyn in Gent te komen.
En ook te Antwerpen wilde ik zeer gaarne spreken, maar... ik weet niet hoe ik daar
aangeschreven sta. Ik vrees dat de goede gulle de Geyter soms uit hartelykheid meer
doet, dan ik van hem vergen mag. De gewone loop eener lezing in die stad is, dat
het franschgezind bestuur van den Cercle Art. & Litt. allerlei bezwaren in den weg
legt. De Geyter moet zich dan veel moeite getroosten om die tegenwerking te
overwinnen, en dit gelukt niet altyd. Daar hy doorzettend en welmeenend is, volgt
er dan op zoodanige mislukking eene convocatie van ‘vrienden’ en daaronder zyn
er die ik verdenk van - hoe zal ik 't uitdrukken, om wáár te zyn zonder onregtvaardig
te wezen - van: vertoonzucht. Ik weet niet of de firma de Vries & te Winkel dit woord
gebruiken kan, maar 't drukt vry wel uit wat ik meen. Die opmerking had ik reeds
lang gemaakt, doch geen lucht gegeven aan myn indruk, tot ik op zekeren morgen,
in een onbewaakt oogenblik, één der ‘vrienden’ ronduit zeide, hoe ik over zekere
sympathien dacht. Dit werd euvel opgenomen, en ik weet niet hoe wyd de kringen
zyn die myn in 't gemoed van dien man geworpen steen heeft veroorzaakt.
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Ik vrees zelfs dat ze zich hebben uitgebreid tot de Geyter zelf, en dat zou me leed
doen.
Hy weet niet op welken grond ik zekere al te sympathieke praatjes met wrevel
terugwees. Om myne redenen te kunnen beoordeelen, zoude men tevens de
ondervinding moeten kennen die ik op dit terrein ook elders opdeed.
In Friesland deed men my, juist een jaar geleden, beloften die my bewogen myne
familie uit Italie te laten komen. Toen ik my later op de gemaakte afspraken beriep,
ontving ik eerst, dagen lang, géén antwoord, en eindelyk na verdrietig wachten...
twee hazen, met de mededeeling dat men geen woord houden kon: ‘omdat de
menschen zoo lauw waren.’ Zy, die lauwe menschen, waren: de man zelf die er over
klaagde, want hy had my verzekerd, my te zullen steunen, en door zyne oneerlykheid
ben ik in zeer moeielyke omstandigheden geraakt.
Zulke ervaring maakt bitter, en 't verdrietigste is dat de uiting myner klagt soms
hen kwetst, die aan de zaak geheel onschuldig zyn.
Ik vrees dat dit ook te Antwerpen heeft plaatsgehad, en daarom zeide ik: ik weet
niet hoe ik daar sta.
Maar juist Uw vriendelyk aanbod om my ook dáár eene lezing te verschaffen,
zoude my licht in de zaak kunnen geven. Ik stel U voor, dezen brief aan onzen de
Geyter te zenden. Ik hoop dat hy er geen jota van begrype. Dit zou me een bewys
zyn voor de bescheiden lengte van den radius der kringen die myn steenworp te
voorschyn riep. Als ik weer op de wereld kom, maak ik eerst werk van geld. Ik zie
in, dat er weinig goeds te verrigten valt, zonder de onafhankelykheid die alleen
daarvoor schynt tekoop te zyn. Hoe Jezus, Plato, Socrates (soms Comparaison) t
gemaakt hebben, hun woorden ingang te doen vinden, zonder koetsier met bont op
de kraag, is me een raadsel. 't Zal aan 't klimaat liggen. En zelfs de ton van Diogenes
doet denken aan zekere noodzakelykheid om zich te onderscheiden door eene in 't
oog vallende livrei. t Is de vraag of Jezus en Socrates zoo ongelukkig aan hun eind
zouden gekomen zyn, als ze hunne huishouding - by gebrek aan paleizen en hoofsche
omgeving, dat ook probaat is - op Diogénische wyze hadden ingerigt. Wie wysgeer
zyn wil, moet boven of beneden burgerlyke bekrompenheid staan.Nog eens dank voor Uwen hartelyken brief. Ik zal te Gent komen, zoodra gy - zoo
mogelyk na overleg met Antwerpen - eenen dag bepaalt. Het is voldoende als ik 't
een week vooruit weet.

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

681
Ik ben zeer belangstellend kennis met Uwe echtgenoot te maken. Wees zo goed haar
van my te groeten, en geloof my
Uwen Vriend
DouwesDekker
Over 't Leuvens Congres heb ik een en ander in de dagbladen gelezen. Ik vrees dat
dergelyke vereenigingen den gewonen loop zullen volgen, d.i.: dalen, dalen, als de
18e eeuwsche letterkundige genootschappen. Dit is trouwens 't geval by alle
vergaderingen. Ze blyven altyd beneden 't gemiddelde der individuen.
Ge zult zien dat de ambachtelyke letterkunde zich hoe langer hoe meer op den
voorgrond dringt.
En ik ontwaarde dat ook de boekverkoopers en uitgevers beginnen meê te spreken!
Dat wordt bas-empire, geloof me! Neen, geloof me niet, maar let op.

[13 november 1869
Bericht over Bantam in N.R.C.]
13 november 1869
Bericht in de Nieuwe Rotterdamsche Courant over de situatie in Bamtam. (KB
's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Bantam. In deze residentie is eene tegen het bestuur gerichte samenzwering ontdekt,
waarvan als hoofdaanlegger de gepensioneerde patih van het regentschap Lebak,
Toebagoes Soeta Djaija Koesoema schijnt beschouwd te moeten worden.
Zoowel deze, als een vrij groot aantal andere personen zijn bereids in hechtenis
genomen, terwijl voor rustverstoring niet de minste beduchtheid bestaat.
(Jav. Ct.)
De Java Bode meldt omtrent deze samenzwering het volgende:
Bantam is van oudsher bekend als een gewest, waar de kleine man op verregaande
wijze door zijne hoofden werd gekneveld. De tegenwoordige resident, de Heer van
der Palm, had dan ook bij zijne benoeming in last ontvangen, dien Augiasstal te
zuiveren. Hij begon met het begin, van boven naar beneden. Eerst werd de regent
nagegaan, en door geschikte middelen wist de resident het derwaarts te leiden, dat
deze inlandsche hoofdambtenaar werd veranderd in een trouwen landsdienaar. Een
aantal mindere inlandsche ambtenaren werden ontslagen, gedeeltelijk op aanwijzing
van den regent. Geen
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wonder, dat de ontslagenen met haat waren bezield zoowel tegen den Regent als den
Resident. De ontevredenen vonden steun en aansporing bij de Raden Ajoe, eene
dochter van den voormaligen Bantamschen Sultan en gescheiden echtgenoot van
den Regent. Hoe de samenzwering ontdekt is, is ons onbekend, maar het mocht
gelukken de hoofdaanleggers in eene woning te omsingelen en gevangen te nemen.
Tevens zijn eene menigte hadjis en mindere inlanders gearresteerd. Vaandels met
oproerige opschriften, verschillende werktuigen, wapens enz., zijn in groote
hoeveelheid in beslag genomen. Tot dusver weten wij omtrent de bedoelingen der
raddraaiers alleen, dat zij eerst den Regent, dan den Resident en verder het personeel
ter hoofdplaats Serang wilden ombrengen.
In het Algemeen Overzicht van het Bat. Handelsblad leest men omtrent die zaak
het volgende:
Het nieuws van een zoogenaamde samenzwering in Bantam beteekent alleen iets
voor een homo novus, gelijk de redacteur van de Java-Bode, die van die zaak gewag
heeft gemaakt. Het is de gewone gang van zaken, wanneer het bestuur eenmaal een
inlandsch hoofdambtenaar met ontslag straft, gelijk te Bantam geschied is. Die denkt
dan, dat hij nog aanhang heeft in het vroeger onder hem staande district en bij zijn
familie; hij maakt een plan, om zich door moord en plundering voor de ondergane
vernedering te wreken; hij tracht aanhangers te winnen voor zijne plannen; men
belooft hem alles, geeft ondershands kennis aan het Bestuur, de hoofdaanlegger en
die schijnbaar met hem meededen worden gevangen genomen en gecorrigeerd, en
dan is het uit.
Precies zoo is de zaak in Bantam begonnen en geëindigd, en hoe meer dergelijke
slechte inlandsche ambtenaren ontslagen, en, zoo zij later opstand (natuurlijk telkens
te vergeefs) trachten te verwekken, gestraft worden, hoe zuiverder de atmosfeer en
hoe beter de inwendige toestand van Ned.-Indië zal worden. In Britsch-Indië heeft
men daarvoor een afzonderlijk detective-department.

[17 november 1869
Brief van Multatuli aan Huisman]
17 november 1869
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Twee dubbel gevouwen enkele velletjes
postpapier, geheel beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
De alinea, in het onderstaande tussen haakjes gedrukt, is in het handschrift met
een paar forse strepen doorgehaald.
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een brief dien ik hem gister zond: de tekst van deze brief aan Duymaer van Twist is
niet bekend.
den Haag 17 Nov 69
Waarde Huisman,
Ik heb 't moeielyk, maar dat zal wel beteren.
Ik zond U een Ex. vande Locomotief omdat daarin iets stond wat den Dageraad
kon interesseren.De reden dat ik U heden schryf is dezen: in alle Couranten van 14 of 15 dezer (de
Nieuwe Rotterdammer was van 13. maar die was vóór) staan berigten uit Indie,
overgenomen uit Indische bladen, waaruit blykt dat er van oudsher in de residentie
Bantam zoo gekneveld werd. Ook speciaal wordt er van Lebak melding gemaakt
d.i.: de afdeeling waarover Havelaar geplaatst was.Er blykt dus nu, nadat ik 13 jaren heb geleden, dat ik gelyk had, en dat Duymaer
vTwist, de Gouverneur Generaal met al degenen, die hem steunden en my uitscholden,
ongelyk hadden.
Is dit logisch, eenvoudig, klaar en duidelyk of niet?
Nu vraag ik U, of gy - indien zorg en verdriet het U toelaten - lust hebt dat
onderwerp eens òf in een courant of in een kleine brochure aanteroeren. Ik geef U
in overweging 1o als opschrift te kiezen: Vervolg op Max Havelaar - en 2o. kort te
zyn, en eenvoudig scherp.
Haal er de pagina's uit Havelaar by aan waar de brieven staan, die ik schreef en
waar 't antwoord van vTwist staat.
Is't geen schande dat die smeerlap rustig op z'n buitenplaats zit, terwyl ik waarachtig
niet weet hoe ik t zal uithouden! (Tot Uw amusement zend ik U hierby een brief dien ik hem gister zond. Niet
omdat het iets baat, maar omdat ik myn gemoed eens lucht wou geven.
Maar vermyd alle toespeling op kennis aan dien brief. Dat moet buiten U om gaan,
en Uw heele stuk moet van U zyn.)
En nog iets: Zend svp. dit briefje aan onzen flinken Schook. Het is hem
gedemandeerd dien Kanaille eens de ooren te wassen. En als 't dan van twee kanten
komt, zou 't misschien effect doen.
Het hoofdidee moet (m.i.) zyn aan de natie te vragen: is dàt regt? Niemand is nu
langer geregtigd te zeggen, dat hy niet weet of ik gelyk had. De zaak is alleen dat de
regering nu ziet, wat ik in 1856 zag. Ik deed myn pligt en de G.G. nièt, en Nederland
ook nièt.
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Nu kom ik niet zoo zeer op tegen dien ellendeling maar tegen de natie, die het duldde,
dat hy op zyn gemak op z'n buiten zit (en in de 1e kamer) terwyl ik moeite heb om
voor myn huisgezin te zorgen.
Hartelyk gegroet
tav
DouwesDekker
Neen, ik zend U den gister aan v. Twist geschreven brief nog niet. Ik heb daar
eene reden voor. Hy volgt over weinige dagen.
Intusschen geef ik U en onzen Schook in overweging de zaak te agiteren.
't Is schande dat die vent zoo rustig op z'n buiten zit. Men moest hem - niet dood
- maar met hagel in de beenen schieten. Jammer maar dat zich dan een goed mensch
om een ellendeling zou opofferen! Maar hy zou't verdienen.Vraagt ge: waarom doe je't zelf niet - ik meen nu't schryven over die zaak - ik ben
moe en misselyk van't demonstreren.

[17 november 1869
Brief van Multatuli aan Sentot]
17 november 1869
Brief van Multatuli aan Sentot. Dubbel velletje postpapier, geheel beschreven.
(U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
Deze brief, bewaard gebleven in de collectie-Huisman, zal hem via de redactie
van het Stuiversblad hebben bereikt.
Sentot: eigenlijk bijnaam van een der aanvoerders in de Java-oorlog (1825-1830).
In dit geval blijkt Huisman deze schuilnaam te hebben gebruikt; zie 24 november.
Het Stuiversblad is niet teruggevonden; zie echter 31 december 1869.
denHaag 17 Novr 1869
Waarde Sentot.
De pseudoniem dien gy U koost, is welsprekend. Ik las Uw geestig stuk in 't
Stuiversblad, en dank U voor de flinke wyze waarop Gy voorloopig den weetgierigen
van Lier hebt teregtgezet.
Ik zeg: voorloopig: want ter zyner tyd zal er rekenschap moeten worden gevraagd
aan de Natie die... erger is dan van Lier.
Deze toch vraagt nog. Al toondet gy aan, dat hy naar den bekenden weg vraagt goed hy neemt althans nog den Schyn aan dati naar waarheid zoekt.
Het Ned. volk acht zich verheven boven die opzettelyke huichelary of
onwillekeurige domheid.
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Men zwygt: leve van Lier!
Men neemt zelfs de moeite niet, iets te vragen.
Men stelt zich niet eens bloot aan antwoorden zooals vL. zich van U op den hals
haalde.
Nog eens: leve van Lier! Nu iets anders.
De dagbladen (o.a. de Nieuwe Rotterdammer van 13 dezer) bevatten mededeelingen
uit Indische Couranten, waaruit blykt dat de Knevelary in het Bantamsche - speciaal
ook in het regentschap Lebak waarover ik in 1856 het bestuur had - eene bekende
zaak is. Men noemt het ‘een Augiasstal, die zuivering noodig heeft’. De regering
schynt hiervan zóó overtuigd, dat ze den laatstbenoemden resident den specialen last
schynt opgedragen te hebben in dien stal den Hercules te spelen.
Ik stel u voor, U Sentot, de vraag te behandelen: hoe dat klopt met de afkeuring
die by Kabinetsbrief van den Gouverneur-Generaal (zie Havelaar pag. zooveel) aan
Havelaar ten deel viel?
Al wat er gekneveld is na februari 56, komt voor rekening van Duymaer van Twist,
dunkt me.
Toch zit die ellendeling rustig op z'n buitenplaats en de natie duldt het!
En men luistert naar hem als-i spreekt in de 1e Kamer!
Dat noem ik verrotting in den Staat! Ikzelf ben moê en misselyk van demonstreren. Misschien hebt gy er lust in die
zaak eens te behandelen. Het thema is schoon en eenvoudig, en het kon z'n nut hebben
die zaak eens ernstig op het tapyt te brengen.
Hartelyk gegroet
DouwesDekker

[18 november 1869
Van den Rijn (CIX)]
18 november 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
272. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 16 November.
Uit Stuttgart zijn aan de Kölnische-Zeitung eenige mededeelingen gezonden omtrent
het jongste bezoek van den Koning van Wurtemberg aan den Koning van Beijeren.
De tentoonstelling te Munchen zou, volgens dien berigtgever, slechts een voorwendsel
voor
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dat bezoek geweest zijn, 't welk inderdaad ten doel zou gehad hebben om den Koning
van Beijeren te vervreemden van zijnen minister, den prins von Hohenlohe, en van
de door dien minister gevolgde staatkunde. De Koning van Wurtemberg zou namelijk
niet alleen de pruissischgezindheid van den prins von Hohenlohe afkeuren, maar ook
de houding van dien minister tegenover het aanstaande Concilie. Die
Kölnische-Zeitung zegt aan de juistheid van die mededeelingen geenszins te twijfelen,
al mogt het ook vreemd klinken, dat de protestantsche Koning van Wurtemberg meer
tot de bondgenooten der ultramontaansche partij in Beijeren zou behooren, dan de
katholieke Vorst van dat land. Zij gelooft echter, dat de uitslag der aanstaande
verkiezingen op het blijven of den val van het ministerie Hohenlohe meer invloed
zal uitoefenen dan de raadgevingen van Koning Karel I aan Koning Lodewijk II.
- Men leest in de Schwäbische Merkur het volgende: ‘Reeds vroeger is vermeld
geworden, dat dr. von Döllinger eene brochure over de onfeilbaarheid van den Paus
aan alle duitsche bisschoppen gezonden heeft. Eenige dagen geleden vertoefde de
aartsbisschop van Praag, de kardinaal vorst Schwarzenberg, een korten tijd te
München, op zijne reis naar het Concilie te Rome, en hij had in het paleis van den
aartsbisschop te München een onderhoud met dr. von Döllinger. Een bevoegd orgaan,
de ultra-clericale Donau-Zeitung, deelt omtrent den inhoud van dat gesprek het
volgende mede: De kardinaal is een bepaald tegenstander van het leerstuk van 's
Pausen onfeilbaarheid, en hij heeft verklaard, dat hij zijn ambt en zijne waardigheid
zou nederleggen, indien de onfeilbaarheid tot dogma werd verheven. Alle
oostenrijksche bisschoppen zouden van dat gevoelen zijn. Ook in het herderlijk
schrijven der bisschoppen te Fulda zou een veel krachtiger toon zijn aangeslagen,
indien de oostenrijksche bisschoppen derwaarts waren uitgenoodigd. De bisschoppen,
die te Fulda vergaderd geweest zijn, zouden overigens een geheim memorandum
aan den Paus gerigt hebben, waarin zij hem bezweren om aftezien van plannen van
een ver strekkenden aard. Dat memorandum zou door allen onderteekend zijn, met
uitzondering van de bisschoppen van Paderborn en van Würzburg en van den
plaatsvervangenden bisschop van Spiers.’
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[23 november 1869
Van den Rijn (CX)]
23 november 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
276 (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 21 November.
Op de vijf bekende vragen, die de beijersche Regering ter beantwoording heeft
voorgelegd aan de theologische en juridische faculteiten te Munchen en te Würzburg,
heeft de juridische faculteit te Munchen haar antwoord ingezonden. Zij heeft zich
echter bijna uitsluitend tot de eerste vraag bepaald, en daarbij alleen de beijersche
belangen in het oog gehouden, en alzoo haar gevoelen te kennen gegeven over deze
kwestie. ‘Indien de stellingen van den Syllabus en de onfeilbaarheid van den Paus
op het aanstaande Concilie tot geloofsartikelen worden verheven, welke veranderingen
zullen daardoor worden teweeggebragt in de leer der verhouding tusschen de Staat
en de Kerk, zoo als die tot dus ver in Beijeren praktisch en theoretisch is
gehandhaafd?’ De faculteit meent, dat daardoor op zich zelf nog geene onmiddelijke
wijziging behoeft gebragt te worden in de verhouding tusschen den beijerschen Staat
en de Katholieke Kerk. Men zou echter met zekerheid mogen verwachten, dat de
Katholieke Kerk zich niet zou vergenoegen met die dogma's alleen te formuleren,
maar dat de geestelijkheid zoowel, als de leeken, in hunnen geloofsijver er naar
zouden trachten om eene verandering te brengen in den bestaanden regtstoestand
voor zoo ver die in tegenspraak zou zijn met de nieuwe dogma's. Uit dat oogpunt
meent de faculteit haar antwoord, na rijpe overweging, in deze woorden te kunnen
zamenvatten: ‘Door de verheffing der stellingen van den Syllabus en van 's Pausen
onfeilbaarheid tot geloofsartikelen zou de bestaande verhouding tusschen den Staat
en de Kerk in beginsel omgekeerd en bijna de geheele wetgeving betreffende den
regtstoestand der Katholieke Kerk in Beijeren op losse schroeven gesteld worden.’
Dat gevoelen wordt verder door de faculteit in een uitvoerig betoog toegelicht. Zij
geeft echter ten slotte te kennen, dat het haar meer dan twijfelachtig voorkomt, of
het aanstaande Concilie inderdaad dergelijke besluiten zou nemen. ‘Men mag de
hoop koesteren (aldus eindigt het antwoord der faculteit), dat het Opperhoofd der
Katholieke Kerk het initiatief niet nemen zal om besluiten uittelokken, die in elk
geval door geene behoefte vereischt worden.
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Men mag verwachten, dat het aanstaande Concilie niet zal voorbijzien, dat de
gebreken, waaraan de maatschappij zonder twijfel lijdt, niet door nieuwe dogma's,
maar alleen door de bevordering van werkelijke godsdienstigheid en van zedelijkheid
op grond van de bestaande dogma's kunnen worden verbeterd.’
In een aan bovenvermeld antwoord toegevoegd afzonderlijk advies van den
hoogleeraar von Bayer, een van de leden der juridische faculteit, wordt evenzeer de
verwachting uitgesproken, dat het Concilie de bedoelde stellingen niet tot
geloofsartikelen zal verheffen, voornamelijk op grond van de gevaren, die daardoor
voor de Kerk zouden ontstaan. De geloovige Katholieken en vooral zij, die het eerlijk
met de Kerk zoowel, als met den Staat meenen, zouden namelijk in een moeijelijken
tweestrijd geraken tusschen hunne verpligtingen jegens den Staat en hunne
gehoorzaamheid aan de leer der Kerk. Het gevolg zou zijn, dat sommigen openlijk
de Kerk zouden verlaten, anderen daarentegen in naam Katholieken zouden blijven,
maar inderdaad zich in het minst niet om de leer der Kerk zouden bekommeren, en
dat alzoo de onverschilligheid zou worden aangekweekt. De genoemde hoogleeraar
acht het onmogelijk, dat de vergaderde bisschoppen voor die gevaren de oogen zullen
sluiten.

[24 november 1869
Brief van Multatuli aan Huisman]
24 november 1869
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Dubbel en enkel velletje postpapier, geheel
beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
In het handschrift werd tweemaal een zin doorgestreept; ze beginnen met Ik zend
U en met Zeg hoogstens en zijn hieronder afgedrukt tussen haakjes.
Mr. S.: Mr. Schook.
een rilling door het land: woorden door Baron van Hoëvell als liberaal kamerlid
op 25 september 1860 gesproken over de indruk die de Max Havelaar had gemaakt;
zie V.W. X, blz. 316.
den Haag 24 Novr 1869
Beste Huisman, Gister avend ontving ik uwen brief. Ik had juist willen schryven.
Ik vreesde dat gy ziek waart, en dat is dan ook wel zoo geweest, schoon men by
aanhoudend tobben en lyden niet regt weet waar de eigenlyke ziekte begint. 't Lyden
zelf is eene ziekte. Ik weet dat!
Hoe dit zy ik was ditmaal zeer ongerust over U. Ginds komen, kòn ik niet.
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Ik heb 't aanhoudend zeer moeielyk. Alle my gedane beloften worden gebroken, en
ik ben nu zoo ver dat ik 't betreur myne familie te hebben laten komen. Die maatregel
berustte namelyk op de verzekeringen dat men my in staat stellen zou my te roeren.
Indien dàt geschied ware hadde ik èn voor 't dagelyksche (ruim) èn voor andere
dingen kunnen zorgen. Maar men heeft me bedrogen.
't Is curieus om te zien hoe doodeenvoudig de brave luî hun woord breken. Ze zyn
er niet eens verlegen mee. De hoofdpersoon die my beloften gedaan had, zond me
in plaats van 't toegezegde geld, heel pacifiek... twee hazen en ik moest nog f1½
vracht betalen die er te nauwernood waren.
Ik ben zeer bitter gestemd. En ook dàt is eene ziekte.Nu, dat is al heel toevallig dat gy zelf Sentot waart. Ja, uw artikeltje was geestig
en heel afdoende. Daarom trof het me zoo. Jammer dat het Stuiversblad (waarin veel
schoone stukken staan) waarschynlyk nog weinig verspreid is.De brief van Mr S. hierby terug. Het doet me pleisier dat ook hy de zaak wil
behandelen, schoon ik niet geloof dat ‘men’ de steenen zal opnemen die hy neerlegt.
En in de Kamer, èn in de meeting onlangs te Rotterdam heeft men weder zoowel
over my als over de berigten uit het Bantamsche gezwegen. Op de meeting (waar de
liberale Frans. v.d. Putte aandrong op Christendom, natuurlyk om de orthodoxen op
z'n hand te krygen) gaf hy een zoogend historisch overzigt en daarin kwam de fraze
voor:
‘toen vanden Hoëvel en anderen een rilling door het land deden gaan.’
Is dat niet gemeene huichelary?
Ook in de Kamer sprak Jonckbloet over ‘verschillende omstandigheden die de
natie hadden wakker geschud.’
Maar ik word niet genoemd.
En niemand protesteerde tegen dat oneerlyk zwygen, noch op de meeting noch in
de Kamer, noch in de dagbladen. En dat geschiedde nooit. Heel Holland zag en ziet
het heel pacifiek aan dat ik mishandeld word: ondershands door laster, officieel en
openlyk door een opzettelyk zwygen.
Het is daarom dat ik er aan twyfel of ‘men’ de conclusies zal maken (althans uiten)
indien S. de zaken blootlegt. Integendeel al noemt hy alles by den naam, dan houdt
men zich nog of men't niet begrypt.
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(Ik zend U de R.C. waarin de neen dat kan ik niet)
Ja toch, ik heb hem. Hy gaat met deze post.
Ik stel u voor in Uwe brochure eens te wyzen op de hoofdzaak die door al die
sprekers met groote eenstemmigheid niet gezegd is en die hen allen tot Huichelaars
maakt (ook zonder dat Christendom van de liberalen zelfs.) Die hoofdzaak is
eenvoudig regt doen. Kunnen zy in opregtheid verbetering verwachten zoolang ik
miskend word? Wie zal in Indie my navolgen na de wyze waarop ik behandeld werd?
De waarheid van den hoofdinhoud van Hav. is voortdurend en door alle partyen
erkend. Maar gesteld dat men eens dáárop en op al de feiten die herhaaldelyk bekend
werden geen acht had geslagen (byv. het ontslag van den regent dien ik aanklaagde,
nadat men eerst geprobeerd had hem te verbeteren door... verhooging van tractement!)
gesteld dat men dit alles niet wist of vergat, dan nog was de Rot. Ct waarin de laatste
berigten uit Bantam voorkwamen, die den Havelaar zoo bondig bevestigden, op den
dag der meeting slechts vyf dagen oud.
Vyf dagen voor 't byeenkomen hadden dus die ‘in het lot van den Javaan zoo
belangstellende heeren’ gelezen ‘dat de residentie Bantam een Augiasstal was, waar
de bevolking van oudsher op verregaande wyze was gekneveld geworden,’ en toch
dachten zy niet aan Havelaar die dertien jaar geleden in dien Augiasstal zyn pligt
had willen doen en daarvoor aan armoed en schimp werd prysgegeven, - een vonnis
dat bekrachtigd is door Kamers, regering, volk - door allen! Is dat voorbyzien van
Havelaar eerlyk of niet? En: mag zulk volk spreken van zedelykheid &c En zoo'n fr. v.d. Putte is millionair! En hy is minister geweest! En hy is lid van de
Kamer! Zou men zulke êtres niet trappen?
En wat moet men denken van de natie die dat alles zoetsappig slikt? 't Is een slecht
Volk.En geloof me, ik zou raad weten tegen hun taktiek als ik me maar roeren kon in 't
dagelyksche. Maar dat is't geval niet. De gansche dag is me een voortdurende
marteling, want ik weet waarachtig niet hoe ik 't moet gaande houden. (Spreek
daarover maar niet in Uwe brochure. Ze zouden zeggen dat ik geld vroeg, en deze
of gene was in staat me f10. te zenden. (Zeg hoogstens dat ik moeite heb 't papier te
betalen waarop ik schryf en dat is de waarheid.) Neen. ook dat niet, behandel alleen
het regtsgevoel van de Ned. natie.-
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Waarom doe je 't zelf niet? vraagt ge? Ik ben misselyk van schryven voor zoo'n
publiek, en heb slechts één woord in m'n pen: smeerlappen. Nu, met dàt woord is
geen brochure te vullen. Ik ben onmagtig van bitterheid.Ik kan op m'n vingers narekenen dat je 't moeilyk hebt en ik kan niet helpen. Ook
dat maakt me bitter.
hartelyk gegroet DD
Als je reisgeld hebt om hier te komen, ben je natuurlyk welkom. De Locomotief heb
ik niet noodig. Over Djocja later.

[25 november 1869
Van den Rijn (CXI)]
25 november 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
278. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 23 November.
In de afgeloopen week zijn in de badensche Tweede Kamer de beraadslagingen ten
einde gebragt over het wetsontwerp, waarbij het verpligte burgerlijk huwelijk in
Baden wordt ingevoerd. Slechts enkele leden waren tegen het ontwerp, en sommige
hunner wenschten het burgerlijk huwelijk niet verpligtend, maar facultatief gesteld
te zien. De Afgevaardigde Holzman betoogde, dat, indien de tegenstanders van het
ontwerp gelijk hadden, - indien het burgerlijk huwelijk eenige gevaren voor de
maatschappij opleverde, zulks zeker veel meer het geval zou zijn, wanneer men den
burgers de keus liet tusschen de burgerlijke en alleen de kerkelijke
huwelijksplegtigheid. In dat geval zou elk huwelijk het karakter van eene demonstratie
aannemen, en bij de bestaande verhoudingen zouden velen zich met het burgerlijk
huwelijk vergenoegen en met opzet de kerkelijke inzegening achterwege laten. De
clericale Afgevaardigde Baumstark verklaarde zich tegen het ontwerp, en beweerde,
dat het verpligte burgerlijk huwelijk voornamelijk gewenscht werd door lieden, die
evenmin godsdienstig als zedelijk gevoel bezaten. Hij waarschuwde de Kamer zelfs
tegen den schijn van gemeene zaak met zoodanige lieden te maken. De minister dr.
Jolly achtte het noodig in herinnering te brengen, dat de Staat de materie van het
huwelijksregt ter hand had moeten nemen, toen de Kerk onbekwaam was geworden
om met de regts-ontwikkeling der Staten gelijken tred te houden. Niemand had
daartegen bezwaren ingebragt. Nu de Staat echter nog een stap
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verder wilde gaan en de voltrekking van het huwelijk aan staatsambtenaren wilde
toevertrouwen, nu kwam men in verzet. Die laatste stap werd echter geregtvaardigd
door het feit, dat katholieke geestelijken meermalen geweigerd hadden een huwelijk
te voltrekken, 't welk de Staat voor geoorloofd had verklaard. De Staat was het aan
zijne waardigheid verpligt, nadat hij eenmaal een huwelijk geoorloofd had genoemd,
er ook zorg voor te dragen, dat het kon voltrokken worden. En wat nu de verpligting
tot het burgerlijk huwelijk betreft, de minister begreep wel, dat men daarin een
zekeren dwang kon zien, maar hij begreep niet, dat men het een gewetensdwang
noemde. Men zou ook spoedig de overtuiging verkrijgen, dat de waarde van het
huwelijk uit een zedelijk en godsdienstig oogpunt geene schade zou lijden door de
aanneming van het ontwerp. De burgemeester zou niet treden in de plaats van den
geestelijke, want de ervaring in andere landen had geleerd, dat de kerkelijke
inzegening door het burgerlijk huwelijk niet verviel. De minister betoogde aan het
eind zijner redevoering, dat het burgerlijk huwelijk eene der oorzaken van den strijd
tusschen den Staat en de Kerk zou wegnemen. Het ontwerp is ten slotte met alle
tegen zes stemmen aangenomen.

[25 november 1869
Brief van De Vletter aan Multatuli]
25 november 1869
Brief van J. de Vletter aan Multatuli. Dubbel vel papier, alleen beschreven op de
eerste bladzijde, en als vouwbrief verzonden. (M.M.)
Op blz. 4 het adres: WelEdelen Heere den Heere D. Dekker Zuid-West-Binnensingel
109 te 's Hage
Wel Edel Heer
Daar de Hr Direkteur mij hedenavond heeft kennis gegeven dat ik Maandag 29
e.k. naar Leeuwarden zal worden opgezonden, ben ik zoo vrij UE hiervan kennis te
geven en UE te verzoeken, dat, zoo UE mij nog met een bezoek ('t welk mij zeer
aangenaam zal zijn) zoudt willen vereeren, UE tegelijk met mijn familie gelieft te
komen.
In afwachting
tt
Jb de Vletter.
's Hage 25 Nov 69.
Wel Edelen Heere
den Heere D. Dekker
P.S. Heb mijn fam:
verzocht eerst bij UE aan te gaan.
J.bdV.
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[30 november 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli]
30 november 1869
Brief van de firma Enschedé aan Multatuli. (Kopieboek 48, Museum Enschedé,
Haarlem; fotokopie M.M.)
Den Heer Douwes Dekker
te 's Gravenhage
Haarlem 30 Nov 69.
WelEdele Heer.
Wij hebben de eer U ingesloten toetezenden een Bankbiljet A 6718 groot f25.,,
ter voldoening van uw honorarium, verschenen heden. Wij verzoeken U ons de goede
ontvangst te willen berigten en hebben de eer met hoogachting te zijn,
UWEd. Dv. Dienaren
Joh Enschedé en zonen -

[3 december 1869
Van den Rijn (CXII)]
3 december 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Vrijdagsche Haarlemsche Courant, no. 285.
(Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 1 December.
De verkiezingen in Beijeren zijn afgeloopen en de uitslag is, dat de zoogenaamde
patriotische of ultramontaansche partij in de Tweede Kamer over eene meerderheid
van 6 stemmen zal kunnen beschikken tegenover de vereenigde verschillende liberale
fractien. Het ministerie heeft zijn ontslag aan den Koning aangeboden, en hoewel in
verscheidene couranten gemeld wordt, dat de Koning het ontslag niet heeft
aangenomen, is daarvan nog niets met zekerheid bekend, en schijnen die berigten
minstens voorbarig genoemd te moeten worden. Een berigtgever der Berlijnsche
Kreuz-Zeitung onderscheidt de twee partijen in ministeriëlen en anti-ministeriëlen;
eene benaming, die zeker niet minder geschikt is om van de gezindheid der partijen
een denkbeeld te geven dan die van Liberalen en Ultramontanen. Volgens dien
berigtgever, hebben zich een groot aantal der liberale Afgevaardigden alleen uit
afkeer tegen het streven der werkelijk ultramontaanschgezinde partij aan de liberale
fractien aangesloten, en omgekeerd zouden velen zich geschaard hebben onder het
vaandel der patriotische partij, alleen omdat zij niet de minste sympathie koesterden
voor de rigting der fortschritts-partij, die de kern der liberale fractien uitmaakt. De
gematigde leden van de twee par-
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tijen zouden zoo weinig van elkander verschillen, dat men tusschen hen eene
aansluiting zou mogen verwachten, zoodra slechts een ministerie is zamengesteld,
't welk niet uit de uiterste leden van eene der partijen bestaat. Aldus vereenigd, zouden
zij krachtig genoeg zijn om aan een ministerie in bovengemelden zin eene voldoende
meerderheid in de Kamer te verzekeren. De getalsterkte der partijen is als volgt: de
patriotische partij telt 80, de fortschritts-partij 60 Afgevaardigden: terwijl 14 van de
gekozen leden der Kamer onder de middenpartij of onder de democraten gerangschikt
worden. In vergelijking met de in het begin der maand October ontbonden Kamer,
heeft de patriotische partij ééne stem gewonnen. Wel stonden bij de verkiezing van
een voorzitter telkens 72 leden van de regterzijde tegenover een gelijk aantal der
linkerzijde, maar zulks was hieraan toeteschrijven, dat de geloofsbrieven van 7 leden
der patriotische partij waren afgekeurd tegen die van slechts 3 liberale
Afgevaardigden.
De clericale Augsburger Postzeitung erkent zelve in een harer laatste nummers,
dat een ministerie, zamengesteld uit de leiders der ultramontaansche partij, onder de
tegenwoordige omstandigheden bijna ondenkbaar is. Zij acht het waarschijnlijk, dat
een der leden van het tegenwoordige ministerie met de zamenstelling van een nieuw
Kabinet zal worden belast, en de prins von Hohenlohe, aan wien thans nog de leiding
der Buitenlandsche Zaken is opgedragen, zou, volgens de genoemde courant, de
persoon zijn, die daartoe zeer waarschijnlijk in aanmerking zal komen.

[5 december 1869
Causerieën XIV in De Locomotief]
5 december 1869
De Locomotief te Semarang publiceert het eerste gedeelte van Multatuli's
Causerieën XIV. De tweede helft is ongepubliceerd gebleven. Zie V.W. IV, blz. 247-257
en 732.
De volgorde blijkt, door welke oorzaken dan ook, in de war te zijn geraakt. Causerie
XII verschijnt op 24 december in de krant, terwijl de Causerieën XIII en XV in het
geheel niet zijn gepubliceerd. Zie V.W. IV, blz. 237-246, 258-268 en 732.

[5 december 1869
Brief van De Vletter aan Multatuli e.a]
5 december 1869
Brief van J. de Vletter aan zijn vrouw, aan F. de Ruijter en aan Multatuli. Dubbel
vel papier, geheel beschreven en als vouwbrief verzonden. (M.M.) Op blz. 4 het
adres: Rotterdam Den Heer Jb. de Vletter Mannenlaan en
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twee poststempels: Leeuwarden 6 DEC 69 en Rotterdam 7 DEC 69.
Het papier is zo ingedeeld en beschreven dat men er bij rondzending een stuk kon
afknippen zonderde andere tekst te beschadigen; maar dit is niet gebeurd, de gehele
brief is intact. Omdat mevrouw De Vletter de geadresseerde is, wordt de tekst
afgedrukt met de voor haar bestemde gedeelten voorop. De alinea die aanvangt met
de woorden Lieve Vrouw staat in potlood verticaal op de omgevouwen stroken naast
het adres.
Geliefde Vrouw & Kinderen.
Gij zijt natuurlijk zeer verlangend naar eenig schrijven. Ik ben Donderdag reeds
alhier aangekomen, ben steeds opgeruimd en wel. Bij al 't reizen en trekken heb ik
nog niet één onrustige nacht gehad, en hoe lang ze ook zijn, tot nog toe heb ik nog
geen één keer over mijn ellende gedroomd. Ziet, dit is een vrede, die mij toch niet
ontroofd kan worden, en 't zal u zeker tot groote troost zijn dat ik me er zoo goed in
schikken kan, ofschoon ik mijn leed toch diep gevoel. Ja, kinderen, nu kan ik toonen,
dat ik ook dit in beoefening weet te brengen, wat ik als een der eerste deugden u
menigmaal schetste: ‘zelfbeheersing’. De ‘Ernst Haverveld’ van Salzman heeft
my hiertoe veel ten spiegel gestrekt. Toos & Wim leest dit boek en als ge in drift, de
vrede zoudt verstoren, bedenkt dan dat u en Moê en mij al zooveel leed is aangedaan
dat we niet hebben kunnen voorkomen, dat we wel wat eigenzin mogen opofferen
om het onverdiende leed te verzachten, en al heeft dàn uw Va u niet met St
Nikolaas-geschenken kunnen verblijden, een andere Sinte (St Conscience) zal u een
doorgaand genot schenken, dat door geen pen te beschrijven is.
Jb.d V.
Moe, stuur nu alles bij elkaâr naar den Hr F de R en dan naar den Hr D.D. die er den
zijnen dan kan afscheuren enz.
Groet HH Livingst. Wacht De Noord enz. enz
de kleederen worden maandag den 13e dezer verzonden.
Lieve Vrouw! Juist heb ik uw br. v/d 3 ll. in welstand ontv. Bewaar de laarzen maar
van binnen met kamfer en v/b met vet. Ik heb toch warme voeten. Wat ik te doen zal
krijgen, weet ik niet; maar ontrust u toch niet over mij. Gij weet, dat ik veel dragen
kan, hoewel (ik herhaal 't) iedereen alhier mij en zeker ieder flink behandelt.
Vanmiddag griefde het mij uit de toespraak v/d pres? te kunnen opmaken, dat men
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uit Rm over mij geklaagd had. Mijn 7 maands verblijf te 's Hage en wel in de beste
harmonij met ieder, heeft 't vorige wel gelogenstraft.
Adieu Jb. d.V.
Den Hr
F de Ruijter Hooggeachte Heer & Vriend!
Gij zult even als zoovelen benieuwd zijn naar een paar woorden van mijn hand
en daar om heb ik dan ook mijn papier zoowat gelijk verdeeld. Ik ben Donderdag
fris en gezond te L aangekomen. Uit nevenstaand zult ge een en ander vernemen.
Mijn eigen kleederen mogt ik hier niet aanhouden, hoewel aan mijn vrouw, wat mijn
onderkleeding betreft, hierop wel hoop gegeven was. Nu de kleêren maken den man
niet.
Gelukkig kan ik, als 't moet, overal tegen.Ik heb hier al een dankbare kennis aangetroffen. Hij herinnerde mij dat ik hem in
't Spinhuis te Rott. onder anderen zulke mooie liedjes had geleerd. Een hier van is
‘Een rots in 't hart der zee, Die hoe de branding slaat, Onwrikbaar tegenstaat, Zóó
zij uw hart in 't kwaad. Eens effent zich de zee, Eéns wijkt gevaar en nood, En 't loon
der deugd is groot, In leven en in dood.’ Ziet aan zoo'n versje heeft men nog wat en
de melodie er op is zoo impozant! Mijzelf doet zoo iets nog goed. Groet alle
belangstellenden en vooral Karel van uw vriend
Jb de Vletter
Leeuwarden 5 Dec: 1869.
Brieven franco?!
Binnen 8 dagen zal mijn goed wel naar huis gezonden worden
Hooggeachte Vriend.
Gij zult niet verwachten, dat ik nu reeds in bijzonderheden treed aangaande mijn
verblijf alhier. In 't algemeen kan ik mêedeelen, dat er van af Rotterdam niet enkel
klimaks is in situatie maar vooral in omgang en behandeling. Welke mijn bezigheid
zal zijn, zal ik denkelijk Dinsdag e.k. vernemen. - Daar mij te 's Hage toegestaan
was slechts een paar boeken mêe te nemen, had ik mij tot de ‘Idéén’ en de
‘Herdrukken’ bepaald. De Commissie moet beoordeelen of ik ze hebben mag. Zoo
niet dan zal ik mij bij zooveel ontbeering ook nog deze te verduren hebben. Ik acht
mij bijzonder gelukkig, dat ik zoo wel gehumeurd blijf, en hoewel ieder, die mij
kent, weet, dat ik
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uiterst gevoelig ben kan ik mijn leed zoo zonder zuchten zelfs dragen. Een groot
geluk heb ik dat mijn gezin zich ook zoo ferm houdt en zooveel steun vindt door
zoovele welgezinden: Naar ik verneem, mag men eens per maand schrijven. Ik hoop
dus veel meer brieven te ontv: dan te zenden. Dat Gij dezen in een voortdurende
opgeruimde stemming moogt ontfangen wenscht U
Uw vriend Jb. de Vletter
5 Dec 1869.
Groet allen
WelEdelen Heere D. Dekker' te's Hage.

[7 december 1869
Brief van Multatuli aan mevrouw Van Lennep]
7 december 1869
Brief van Multatuli aan mevrouw H.S.W. van Lennep-Roëll. Dubbel velletje
postpapier, tot onderaan blz. 3 beschreven. (Van Lenneparchief, Gemeente-archief
Amsterdam; fotokopie M.M.)
Bij deze brief behoren vier afschriften, in de hand van Mimi, betreffende brieven
van J. van Lennep aan Multatuli, en wel van de volgende data:
28 juni 1864, gepubliceerd V.W. XI, blz. 339 onderaan;
ongedateerd, wschl. juli 1865, gepubliceerd V.W. XI, blz. 499;
7 juni 1867, gepubliceerd V.W. XII, blz. 270;
11 augustus 1867, gepubliceerd V.W. XII, blz. 354.
Tussen de beide laatste afschriften tekende Mimi aan: Het geleide-billet der remise
over 1866 is op het oogenblik in het ongereede.
Het is echter de vraag of deze aantekening van Mimi, en ook de opmerkingen
dienaangaande, tot twee maal toe, in de brief van Multatuli, niet op een vergissing
berusten. Immers, gezien de brieven van 7 juni en van 11 augustus 1867, is het niet
aannemelijk dat er tussen die beide data in nog een brief van J. van Lennep zou
hebben bestaan ter begeleiding van de afrekening. In elk geval is hiervan bij
Multatuli's papieren niets teruggevonden.
Hoogwelgeboren Vrouw
Mevrouwe douairière van Lennep Roëll
's Hage 7 December 1869
Hoogwelgeboren Vrouw!
De ziekte van Uwen Echtgenoot, benevens, na Zyn betreurd overlyden, zekere
weêrzin om UHoogedelgeboren lastig te vallen met geldzaken, weerhielden my tot
heden toe, gevolg te geven aan een my door den Overledene in Zynen brief van 7
juni 1867 gedaan verzoek.
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By dat schryven namelyk, bood my de heer van Lennep myn aandeel aan in de
jaarlyksche opbrengst van den Max Havelaar over 1865, onder mededeeling dat hy
die gelden reeds sedert elf maanden van den boekhandelaar de Ruyter ontvangen
had, doch - vruchteloos geïnformeerd hebbende naar myn adres, niet in de gelegenheid
was geweest die aan my aftedragen.
Op grond daarvan en ter voorkoming van dergelyke vertragingen, noodigde my
Uw Echtgenoot uit, hem, in den vervolge, tegen den tyd der jaarlyksche afrekening,
opgave van myn verblyfplaats te doen.
De gewone remise over 1866 heeft dan ook, kort na den datum van dien brief,
plaats gevonden.
In het midden der beide jaren 1868 en 1869 echter - zynde de tydstippen waarop
met den boekhandelaar de Ruyter over 67 en 68 moet afgerekend zyn, - onthield ik
my, om reeds gemelde oorzaken, van de opgave van myn adres.
Thans my genoodzaakt ziende op deze zaak terug te komen, neem ik beleefdelyk
de vryheid, UHW geboren te verzoeken, my de voor myne rekening, van den
boekhandelaar de Ruyter in 1868 en 1869 over de jaren 67 & 68 ontvangen gelden,
wel te willen doen geworden: Zuidbinnencingel No 109.
Het zy my tevens vergund, UHoogwelgeboren te verzoeken my wel te willen doen
weten of er zich nog altyd geene geschikte gelegenheid heeft opgedaan, om gevolg
te geven aan den verkoop van myn aandeel in bedoeld boekwerk, eene aangelegenheid
waarover reeds vroeger door my met Uwen Echtgenoot was onderhandeld, gelyk
blyken kan uit den brief waarvan ik zoo vry ben hiernevens te Uwer voorlichting
afschrift overteleggen, wordende aan UHoogwelgeboren met gelyke bedoeling tevens
Copy aangeboden van drie briefjes die ten geleide strekten der jaarlyksche remises.
Het geleide-billet van 1867 (afrekening 1866) is op 't oogenblik in 't ongereede.
De H.H. Preatorius zouden des noodig, de vereischte inlichting omtrent de remise
van dat jaar kunnen geven.
Verschooning vragende voor de veroorzaakte moeite, heb ik de eer met de meeste
hoogachting te zyn
Hoogwelgeboren Vrouw!
Uw Hoogwelgeboren Dienstwillige Dienaar
Douwes Dekker
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[8 december 1869
Brief van Multatuli aan Huisman]
8 december 1869
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Enkel velletje postpapier tot het midden
van blz. 2 beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
den Haag 8 Decr 69
Waarde Huisman,
Kan inliggende advertentie ook misschien iets helpen? t Is een logement 2e klasse,
maar by gebrek aan iets anders zou 't ten minste brood geven en er zou kunnen worden
uitgezien naar iets beters.Zoodra mogelyk, hoop ik U eenig geld te zenden.
Hierby in dank de brieven van Mr Schook terug.
Vriendelyk gegroet
tav
DD
houd u taai. Er zal wel hulp komen

[8 december 1869
Van den Rijn (CXIII)]
8 december 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Woensdagsche Haarlemsche Courant, no.
289. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 6 December.
De ministeriële crisis in Beijeren heeft hare oplossing nog niet gevonden. De clericale
Augsburger Postzeitung, die onlangs een artikel had opgenomen, waarin jegens den
minister von Hohenlohe een verzoenenden toon werd aangeslagen, behelsde later
twee artikelen, uit Munchen ingezonden, die niet alleen tegen het ministerie, maar
ook tegen den prins von Hohenlohe, als hoofd van een nieuw Kabinet, gerigt waren.
De redactie geeft echter te kennen, dat zij zich meer vereenigt met de strekking van
het eerste artikel, en dat zij in deze aangelegenheid overhelt tot de meening der
conservatief-clericale Pfälzer-Zeitung. De laatstgenoemde courant geeft in de volgende
woorden rekenschap van hare houding: ‘Men zal het welligt vreemd vinden, dat wij,
die de staatkunde van den prins von Hohenlohe met zoo veel nadruk bestreden hebben,
niet ook dien minister, en hem in de eerste plaats, door een aanhanger der patriotische
partij wenschen vervangen te zien. Ziehier, in korte woorden, de redenen, die ons
daarvan afhouden. Vooreerst de wensch des Konings, die den prins von Hohenlohe
als raadsman der Kroon wil behouden. Ook achten wij het uit een staatkundig oogpunt
ongeraden om zonder nood-
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zakelijkheid de gevoeligheid van Pruissen optewekken door de benoeming van een
minister van Buitenlandsche Zaken, die van eene bepaald anti-pruissische rigting is.
De voornaamste reden echter ligt in de verzoenende en tegemoetkomende houding,
die de prins von Hohenlohe jegens de patriotische partij der ontbonden Tweede
Kamer heeft aangenomen. Ook was hij in den ministerraad tegen de ontbinding der
Kamer en als een man van ridderlijk eergevoel evenzoo tegen de nieuwe indeeling
der kiesdistricten. Met zulk een man is het niet onmogelijk om tot eene zamenwerking
te geraken, vooral omdat men mag verwachten, dat hij, met het oog op de gevoelens
der meerderheid in de nieuwe Kamer, aan Pruissen geene verdere concessien zal
doen, die onze zelfstandigheid in gevaar zouden kunnen brengen.’
De ultra-clericale organen daarentegen verlangen een ministerie, 't welk geheel
uit ultramontaanschgezinde of zoogenaamde patriotische leden is zamengesteld.
Hierin echter stemmen nagenoeg alle organen der partij, die bij de laatste verkiezingen
heeft gezegevierd, overeen, dat de heer von Schlör, minister van Koophandel, de
heer von Gresser, minister van Onderwijs en Eeredienst, en vooral de minister van
Binnenlandsche Zaken, de heer von Hörmann, de bewerker van de nieuwe verdeeling
der kiesdistricten, onmogelijk hunne plaatsen in het Kabinet kunnen behouden.

[11 december 1869
Brief van De Geyter aan Rooses]
11 december 1869
Brief van De Geyter aan Rooses. Fragment. (A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie
M.M.)
zoo spoedig weêr: Multatuli had op 27 april in Antwerpen gesproken.
Wat Multatuli betreft, voor hem zelven ware 't best dat hij dezen winter niet in
Antwerpen kwame. 't Zou hem verslijten; want het is altijd hetzelfde publiek dat
wordt opgeroepen.
Er is daarenboven iets dat ik U zeggen moet. Elken keer als ik in Multatuli's
gezelschap ben geweest, ben ik een' tijd lang ongelukkig. Zijne zenuwachtigheid
werkt op de mijne. Geloofde ik aan 't magnetisme niet, zijn invloed zou mij, buiten
zijne weet, bekeeren. Toonbeeld van ontmoediging! 'k Heb al beproefd hem aan tafel
alles te doen vergeten, maar al spoelt bij een ander een lekker glas 't verdriet, het
ongeluk, weg, hij drinkt niet, eet weinig, - en blijft eeuwig de zelfde zenuwachtige
man.
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't Zou mij pijn doen hem zoo spoedig weêr te ontmoeten.
Hadde ik een fortuin, ik gave 't hem, op voorwaarde dat hij veranderen of
vertrekken zou.
Begrijpt Ge mij?

[12 december 1869
Brief van W. van Lennep aan Multatuli]
12 december 1869
Brief van W. van Lennep aan Multatuli. Eigenhandig concept. (Van Lenneparchief,
Gemeente-archief Amsterdam; fotokopie M.M.)
Het concept heeft talrijke doorhalingen en wijzigingen; de onderstaande tekst is
zoveel mogelijk overeenkomstig het eindstadium. Het slot van de laatste zin, van iets
wat af, is in het concept door gestreept.
Amsterdam 12 Decr. 1869.
WelEdelgestrenge Heer.
Ik heb de eer UEdG. de behoorlijke ontvangst te melden Uwer letteren d.d. 7 Dec.
l.l. aan mijne moeder gericht, waarbij gij haar verzoekt UEDG. de voor UEdG.
rekening van den Boekhandelaar de Ruyter in 1868 en 1869 over de jaren 67 & 68
ontvangen gelden wel te willen doen geworden, terwijl UEDG daarbij tevens overlegt
copij van drie briefjes, die ten geleide strekten der jaarlijksche remises. Het is mij
bekend dat mijn vader UEDG. elk jaar het saldo dat hij ontving geheel toezond, doch
wat mij niet gebleken is, en wat mij ook niet uit UEDG. letteren blijkt, is, of mijn
vader UEDG. het provenu onverpligt uitkeerde, dan wel volgens een tusschen U
beiden bestaand akkoord.
Ik neem daarom de vrijheid, UEDG. te verzoeken mij eenige nadere inlichtingen
dienaangaande te geven, iets wat UEDG mij niet ten kwade kunt duiden, als ik UEDG
zeg, dat ik tegenover de andere erfgenamen verantwoord wensch te zijn.
Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn
UEDGest. Dienstw. Dienr.

[14 december 1869
Mimi wordt dertig jaar]
14 december 1869
Mimi wordt dertig jaar.

[16 december 1869
Multatuli schrijft Causerieën XVII]
16 december 1869
Multatuli schrijft voor De Locomotief te Semarang Causerieën XVII. De tekst wordt
in drie gedeelten gepubliceerd op 31 januari, 2 februari en 4
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februari 1870, ten onrechte genummerd XVII, XVIII en XIX. Zie V.W. IV, blz. 276-296
en 734.

[16 december 1869
Van den Rijn (CXIV)]
16 december 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant, no.
296. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 13 December.
De ministeriële crisis in Beijeren is nog slechts gedeeltelijk opgelost. De Koning
heeft het ontslag der ministers van Binnenlandsche Zaken en van Eeredienst
aangenomen. De heeren von Hörmann en von Gresser, die aan de ultramontaansche
partij het meest aanstoot gaven, zijn derhalve afgetreden; de minister von Schlör
daarentegen, wiens aftreding door onderscheidene clericale organen als onvermijdelijk
werd beschouwd, blijft in het ministerie. De president-minister, prins von Hohenlohe,
is er tot dus ver niet in geslaagd twee mannen te vinden, die bereid zijn de
opengevallen portefeuilles te aanvaarden en die naast de overige liberale ministers
zitting kunnen nemen zonder aan de zoogenaamde patriotische partij ongevallig te
zijn.
- Volgens de Karlsruher-Zeitung, is den 9den December jl. te Bern eene
overeenkomst tusschen Zwitserland en Baden onderteekend, waarbij Zwitserland
zich aansluit aan de overeenkomst, die den 27sten November te Mannheim is tot stand
gekomen tusschen de verschillende Rijnoever-Staten. Gelijk men zich herinnert,
waren de onderhandelingen te Mannheim in de maand Augustus jl. afgestuit op
bezwaren, die van de zijde van den nederlandschen gevolmagtigde te berde waren
gebragt. In de thans gesloten overeenkomst is o.a. bepaald, dat het visschen met den
zegen dagelijks minstens 8 uren moet geschorst worden en van den 1sten September
tot den 1sten Januarij van elk jaar geheel verboden is. Daarenboven mag eene
zegenvisscherij niet meer dat twee netten tegelijk in het water hebben. De vangst
met andere vischwerktuigen is jaarlijks verboden van de zee af tot aan de badensche
grenzen gedurende den tijd van 1 September tot 15 November, en van de badensche
tot aan de zwitsersche grenzen gedurende den tijd van 15 October tot 1 Januarij. De
overeenkomst behelst verder nog onderscheidene bepalingen, die ten doel hebben
om de voortplanting van zalmen te bevorderen en al hetgeen daaraan schade zou
kunnen toebrengen zoo veel mogelijk te weren.
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[17 december 1869
Brief van Multatuli aan Rooses]
17 december 1869
Brief van Multatuli aan Max Rooses. Dubbel vel postpapier, groot formaat, geheel
beschreven. (A.M.V.C. Antwerpen; fotokopie M.M.)
in stede van fr. 225: in de cijfers is gewijzigd, en de inkt heeft het eerste cijfer
onleesbaar gemaakt; misschien was bedoeld: 250, maar er staat enkel 25.
de mier op pag.: het bladzijdecijfer is oningevuld gebleven; zie V.W. I, blz. 223-224.
den Haag 17 December 69
Waarde Rooses, Reeds gister ontving ik uwen brief, en kon niet terstond
antwoorden omdat ik drukte had met de indische post.
Nu had ik wel tyd voor 'n klein briefje, maar geen tyd om te overleggen wat ik in
dat kleine briefje schryven zou. Ja, neen, neen, ja - ik wist het niet, en ik weet het
nog niet. Voor ik dezen sluit, zal ik toch moeten beslissen want Uwe vriendelykheid
heeft regt op 'n spoedig antwoord.
Wat is er dan te overleggen, vraagt ge, in zoo'n eenvoudige zaak. Hoor eerst,
ronduit gezegd: het hindert me dat men 't honorarium lager wil stellen dan gewoonlyk,
en ten tweeden male hindert het my dat ik hierover schryven moet.
Ik ben doodarm. Ik verklaar U op dezen oogenblik geen twintig centen in huis te
hebben, en niet weet hoe we 't zullen maken om morgen te eten. Ik bezit geen enkel
blaadje postpapier en zou niet weten hoe 't my aan te schaffen. Maak u dan eene
voorstelling van al 't overige dat ontbreekt, en van de stemming die uit zoo'n toestand
voortvloeit.
Welnu, in weerwil van dit alles, houd ik te Amsterdam en te Delft - mits ik 't
reisgeld heb my daarheen te begeven - in 't genootschap Dageraad, waarvan de leden
zeer arm zyn, en in 't Studenten-dispuut Vrye Studie - de jongelui hebben 't ook niet
ruim - myne voordrachten gratis. God - i.e. niemand - weet hoe weinig ik op geld
gesteld ben, maar om iets uittevoeren moet ik toch leven. En zelfs dit is 't voornaamste
niet. Want - zou men kunnen zeggen - als ge te Gent geen voordragt houdt, en dus
niets ontvangt, moet ge toch zien in leven te blyven, en myn zeer moeielyke toestand
zal er niet door verbeteren, als ik daar fr. 200 in stede van fr. 225 ontvang. Dit is
wáár, en zoodra ik kans zie myn kinderen 't noodige te geven, wil ik gaarne, èn te
Gent èn overal spreken en lezen voor niets.
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Maar hierin zit de zaak niet, althans de hoofdzaak niet.
Ikzelf houd niet van ‘Spreken in 't publiek’, en zou al zeer weinig willen offeren
om iemand te hooren. Ergo neem ik 't niemand kwalyk dat-i ook om my te hooren,
niet gaarne veel uitgeeft, Ja zelfs ik begryp dat men er niets voor over heeft.
Maar één der weinige voorwaarden waarop 't my mogelyk is iets dragelyks te
leveren is: de overtuiging dat ik genoegen geef. Zoodra men nu dat genoegen in
franken en guldens uitdrukt, heb ik 't regt de vurigheid der wensch om my te hooren
naar die franken of guldens te schatten, en dan vraag ik of 't van veel sympathie der
leden getuigt - van Uwe hartelykheid die my zoo innig aangenaam is, spreek ik niet
- als men zoo afdingt.
En meer nog. Ik ben vyftig jaren oud, ik heb veel geleden, nòg altyd is myn leven
ééne voortdurende marteling. Dat myn physiek dit alles doorstaat, is myzelf een
raadsel, maar is 't lief van uwe leden van my, au rabais, in dit saisoen, met de dagelyks
heerschende stormen, eene reis te vorderen over den Moerdyk! De mogelykheid
bestond dat ik - en gaarne - myne voordragt gratis hield, maar fr 500 of fr 1000 eischte
voor de reis. Het spreekt vanzelf dat ik zoo'n eisch niet doe, vooral omdat ik gaarne
naar Gent ga, om vele redenen. Maar dit weet het fonds niet, en van den kant Uwer
leden is dit beknibbelen my niet aangenaam.
Het zal bovendien de vraag zyn of ik op den bepaalden dag den Moerdyk passeren
kan, en twee dagen later terugkeeren. Ik lees herhaaldelyk in de Courant, dat sommige
booten niet konden varen wegens mist & storm. Hoe nu, als ik terugkeerende, hier
of daar wachten moet. Geld voor hotels heb ik niet. De vyftig, zestig francs die ik
van de lezing zou overhouden zullen thuis met smart gewacht worden.
Bedenk dat Holland een hel is waar byna ieder 't er op aanlegt, my te doen
omkomen. Myn leven en dat van myn gezin is één stryd tegen hongersnood. De
studien van myn zoontje kunnen niet worden voortgezet, en myn lief meisje heeft
behoefte aan - hemdjes!
Als gewoonlyk heb ik weer zeker uitzigt op verbetering. Maar - ook als gewoonlyk
sedert 13 jaren - zal ‘men’ wel weer zorgen dat dit uitzigt niet wordt verwezenlykt.
Het verloop der ziekte is byna altyd hetzelfde: sympathie, beloften, hoop en
verydelng. En dan weer aan 't tobben als de mier op pag van Havelaar.
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Om niet in raadsels te spreken, zeg ik U dat ik - nog al eenvoudig! - middelen zoek
om voor eigen rekening myn Ideën te schryven. Met uitgevers wil ik niet meer te
doen hebben. Met wat crediet by papierkooper en drukker, en drie maanden rust over
't dagelykschen brood - want als ik de kinderen zie derven kan ik niet werken - kan
ik fl. 600, fl. 800, ja, fl. 1000. smaands verdienen. En overal waar ik my tot het
verkrygen der daartoe noodige middelen aanwend, word ik door domines, behouders
en LIBERALEN - liberalen vooral! - tegengewerkt.
Is dit alles klagt? Neen; aanklagt. Ik zeide dit dikwyls, en zal 't nog vaak moeten
zeggen. Anders verwyten my de Hollanders dat ik myn leed niet dragen kan.En nu de zaak! Goed, ik zal te Gent komen en daar den 23n eene voordracht houden.
Waarover? Ik heb er altyd moeite meê, dit vooruit te bepalen. De indrukken
veranderen zoo in 8 dagen! Enfin, ge hebt het noodig voor de aankondiging.
‘Over liberalismus in het dagelyks leven’.
(dat wil zeggen: het niet-strikt politieke liberalismus, dat een vry vervelend ding
is) En nu, hartelyk gegroet. Ik zal U kennis geven van 't uur myner komst. Het kon
zyn dat ik den 22 's avends te Antw. of Brussel bleef en U vandaar telegrafeer.
Ja zeker zal ik U terstond komen opzoeken. Ik heb van U de aangenaamste
herinneringen, en stel belang in de kennismaking met Mevr. Rooses.
Adieu en tot ziens alzoo
t.a.v.
DouwesDekker.

[18 december 1869
Circulaire Willemsfonds te Gent]
18 december 1869
Gedrukte circulaire van het Willemsfonds te Gent. (M.M.)
Gentsche afdeeling
van het
WILLEMS-FONDS.
Gent, 18 December 1869.
GEACHTE HEER,
Wij hebben de eer U uit te noodigen tot het bijwonen der voordracht, welke zal
gehouden worden op Donderdag 23 dezer, stipt ten
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8½ uren des avonds, in de zaal der SODALITEIT, Korte Meire. De Uitmuntende spreker
MULTATULI,
zal er optreden en handelen over HET LIBERALISMUS IN HET LEVEN. Aanvaard,
Mijnheer, de verzekering onzer bijzondere hoogachting.
De Voorzitter,
J.-F.-J. HEREMANS
De Secretaris
MAX. ROOSES.
N.B. Deze uitnoodigingsbrief dient als toegangskaart en zal bij den ingang der zaal
geeischt worden.
Kaarten voor personen vreemd aan de maatschappij zijn verkrijgbaar aan den prijs
van 2 fr., bij de boekhandelaars Hoste, Rogghé en Van Doosselaere.

[20 december 1869
Brief van Multatuli aan Huisman]
20 december 1869
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Dubbel gevouwen enkel velletje postpapier,
geheel beschreven. (U.B. Leiden: fotokopie M.M.)
taxatie van Havelaar: denkelijk hoopte Multatuli erin te slagen eindelijk zelf over
de auteursrechten van de Max Havelaar te kunnen beschikken, of anders in elk geval
een maatstaf te hebben voor de geldswaarde van wat hij schreef.
den Haag 20 Decr 1869
Waarde Huisman, Bygaande Locomotiven zend ik aan den Dageraad, en ik zal
daarmede voortgaan als men my uit Indie daartoe blyft in staat stellen. Het spyt my
voor 't verband der zaak dat men my de nummers waarin myne Causeries staan niet
van den beginne af heeft gezonden. Er waren amusante by. Ook heeft men hier en
daar zich veroorloofd myn stukken te verminken.
In Godsnaam!
Hierby f 10. Weinig maar uit n goed hart, als een kermis koek.
En een verzoek!
Ik zou graag iets willen weten van die taxatie van Havelaar, zonder dat men echter
merkte dat ik er naar vroeg. Gunst wèl, natuurlyk. Maar om doel te treffen, moet het
iets zyn waarop ik my beroepen kan. Anders wordt het teruggewezen als een praatje.
Ziet ge er kans toe my my zoo iets te bezorgen. En mag ik, als t noodig is, myn
zegsman noemen? Want het zal misschien daarop aankomen.
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Ik denk wel om uw toestand vóór Januari. Wie weet wat er gebeurt. Houd u goed.
Aan zich goedhouden is nooit iets bedorven, al loopt dan ook ten slotte alles mis.
Over 2 dagen moet ik naar Gent om in't Willemsgenootschap te spreken.
Hartelyk gegroet van ons allen.
t.a.v.
DouwesDekker
Weet je wat een vervloekt ding is? Ik kan niet werken als ik spreek. Zoodra ik
gedurende den dag my geuit heb ben ik 's avends en soms nog den volgenden dag
leêg van impressies.
Dàt is de reden dat ik u niet terstond hier nam. Bovendien 't is hier nu en dan heel
krap en de nood is soms zoo hoog dat ik een mal figuur maak voor m'n kinderen als
ik er nog iemand by neem.
Dit alles belet niet dat ik u niet in den steek zal laten. Houd moed, er is nog altyd
kans op goede uitkomst voor my, en dan zyt gy ook geholpen, Ik hoop eens-vooral.

[22 december 1869
Brief van Multatuli aan Huisman]
22 december 1869
Brief van Multatuli aan H.H. Huisman. Dubbel velletje postpapier, geheel
beschreven. (U.B. Leiden; fotokopie M.M.)
opmerkzaam maken: het hs. heeft opmerkzaam maakt.
denHaag 22 Decr 69
Waarde Huisman, Ik sta op m'n vertrek naar Gent, waar ik spreken moet, en schryf
daarom in haast een woordje.
Hoor eens, ik heb over uw al of niet schryven en uitgeven niets te commanderen,
maar als ge my m'n opinie vraagt, dan moet ik u zeggen dat uw stuk my schaden zou,
en dat ik dus liever heb dat het niet verschynt.
Gy zegt dat het goed zou doen. Ik beweer het tegendeel. Ik wensch niets liever
dan dat anderen dan ik zelf, het publiek - of liever dat gedeelte van 't publiek dat hier
zou moeten aangesproken worden - opmerkzaam maken op de onbillykheid etc. Maar
om doel te treffen, moet dit geschieden op eene wyze die ingang vindt. En dàt doel
wordt met uwe brochure niet bereikt.
Uw schryven is... niet scherp genoeg.
Dit oordeel zal u verwonderen, en toch is 't waar.
Het is te bot, te plomp te breed van voren:
Wat zeg je van zoo'n pyl? -
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De soort van menschen die getroffen moeten worden ken ik beter dan gy. Ge doet
hun een dienst, en my een ondienst, door den aanval zóó intekleeden, dat zy 't
voorwendsel om er geen notitie van te nemen, kunnen putten uit den vorm. Ik hoor
al de repliek: Zùlke taal is te gemeen om op te antwoorden, en al de heerschende
‘fatsoenlykheid’ stemt hiermeê in.
Ik ben bitter gestemd. En juist omdat ik niet door myn bitterheid de zaak zelve wil
bederven, zwyg ik. Myn wensch was dat de zaak door anderen behandeld werd:
logisch, eenvoudig, bondig! Dàt zou de ware scherpte zyn.
Ik blyf er by, dat uwe brochure myne zaak schaden zou.Ik verzeker u, dat op 't oogenblik het antwoord op de gedane vraag naar de taxatie
van den M.H. van meer belang is. Gy kunt dit niet inzien, maar als myn plan gelukt,
zult ge 't later ondervinden.Hebt ge myn voorlaatsten brief ontvangen, waarin eene uitgeknipte advertentie
over eene koksplaats in t hotel Pico? Heeft uw broeder daarvan werk gemaakt? Hartelyk gegroet
tav
DD
Zou het u schikken my over een paar dagen een paar dozyn harde of stroo bokkings
te zenden? Ik bedoel van die heele gemeene zooals men op straat verkoopt.
Geen engelsche.
Of is't nu de regte tyd niet?

[22 december 1869
Causerieën XVI in De Locomotief]
22 december 1869
De Locomotief te Semarang publiceert Multatuli's Causerieën XVI. Zie V.W. IV,
blz. 269-275 en 733.
Op het door Multatuli waarschijnlijk begin februari 1870 ontvangen exemplaar
(M.M.) noteerde hij:
In deze Causerie zyn weder vele passages door de redactie van De Locomotief
gesupprimeerd. Andere plaatsen zyn verminkt.

[23 december 1869
Bericht in de Gazette van Gent]
23 december 1869
Bericht in de Gazette van Gent van vrijdag 24 december. (U.B. Gent; fotokopie
M.M.)
De krant verscheen reeds in de namiddag van de 23ste.
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- Heden avond, om 8½ uur, wordt in de Sodaliteit eene voordracht gehouden door
den beroemden Noord-Nederlandschen schryver en spreker Douwes-Dekker
(Multatuli). Zij die hem vroeger hoorden, weten dat Multatuli als spreker
onovertroffen is. Dergelijke namen bevelen zich van zelfs aan, en maken alle
aanbeveling van onzentwege overbodig. Doch degene die heden avond niet naar de
Sodaliteit gaan, zullen ongelijk hebben.

[23 december 1869
Multatuli spreekt in Gent]
23 december 1869
Multatuli spreekt in Gent.

[24 december 1869
Multatuli reist terug naar Den Haag]
24 december 1869
Multatuli reist van Gent over Brussel terug naar Den Haag.

[Bijlage
Mededeling over de terugreis]
Bijlage
Onder de papieren van Julius de Geyter in het A.M.V.C. te Antwerpen trof Ger
Schmook een notitie aan betreffende een incident tijdens Multatuli's terugreis van
Gent. Hij vermeldt dit in zijn boek Multatuli in de Vlaamse gewesten (Antwerpen
1949) blz. 261, en tekent erbij aan: ‘vermoedelijk van de hand van Hugo Odeurs, en
zo dit juist is heeft Odeurs het verhaal uit de Geyters mond, die het wedervaren van
Max Rooses weergaf. Of van Rooses zelf.’
Het betreft een velletje papier van 16½ bij 21 cm, aan éen zijde beschreven in een
handschrift dat in elk geval noch dat van De Geyter, noch dat van Rooses is. Hoe
en wanneer dit dokument te Antwerpen in het bezit van De Geyter is gekomen, is een
open vraag. De ongedateerde en ook niet te dateren tekst luidt aldus:
Max Rooses begeleidde Multatuli tot Brussel na verloop der voordracht. Deze had
500 fr. opgebracht ten voordeele van Mult. gezin. Som welke M.R. overhandigde in
deze trein. Multatuli, in eene luim zou toen uitgeroepen hebben dat hij geene
aalmoezen kwam ontvangen en wierp den omslag met de briefjes door 't raampje!

[24 december 1869
Causerieën XII in De Locomotief]
24 december 1869
De Locomotief te Semarang publiceert Multatuli's Causerieën XII. Zie V.W. IV,
blz. 225-236 en 731.
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[24 december 1869
Brief van Tine aan Stéphanie]
*24 december 1869
Brief van Tine aan Stéphanie. (Pée: Tine, blz. 79-83).
la position nouvelle: nameljk hoogleraar in Padua.
La Haye, le 24 Décembre 1869.
Ma toute toute chère,
Je suis honteuse, on ne peut plus. Moi, qui pense toujours à toi, qui ne fais rien ou
je pense: ‘Qu'en dirait Stéphanie?’ je n'ai même pas répondu à ta bonne lettre du 19
Novembre. Ecoute, ma chère, avant tout crois moi que je prends un vif intérêt en
tout ce qui te concerne, que je me suis réjouie de grand coeur de la position nouvelle
de Monsieur Omboni et que mon coeur à ton égard ne changera jamais. Ainsi ne me
gronde pas quand je n'écris pas. Si je pouvais te parler, oh, ma foi, je serais sincère,
je n'aurais pas de secrets pour toi; mais je ne puis écrire des lettres, du moins pas
dans certaines circonstances, où je ne sais par moi-même ce que je dois faire. Où
tout est dénaturel, je ne suis pas moi-même. L'un jour j'ai quelque espérance de voir
un rayon de lumière, l'autre jour au contraire tout est aussi sombre et obscur que la
nuit la plus noire. Je dois toujours lutter, avec les circonstances et avec moi même.
Ma seule illusion, c'est de revoir la belle Italie, le pays qui a toutes mes sympathies.
De plus en plus je déteste les Hollandais et le pays. Je veux être juste encore, c'est
l'atmosphère qui les rend si détestables. Cet air humide, froid, a une influence si
désagréable sur les hommes qu'il faut les plaindre. Les enfants aussi regrettent Milan.
Dekker le sait, mais il n'en est pas flatté. Pourtant si l'argent ne manquait pas, il serait
le premier de nous donner sa permission de satisfaire notre désir. Il y a des moments
où un retour en Italie serait on ne peut plus désirable. Car là je pourrais me tirer
d'affaire. Si j'avais eu l'argent pour le voyage à nous trois, peut-être j'y serais à ce
moment ci. Crois moi, ma chère, que mon chemin n'est pas semé de roses. Peut être
un jour ou l'autre tout changera, qui sait! Je suis mélancolique, moi qui aime tant
d'être gaie, qui ai besoin de sentir ce doux reflet du bonheur, moi qui m'attache à un
roseau, pourvu que je me trouve heureuse. Je me sens lourde, c'est comme une pierre
qui se pose sur mon coeur. Je fais mon devoir, autant que possible, voilà tout. Si tu
veux me soulager un peu, ecris moi bien souvent. C'est la seule chose qui me fait du
bien. Ecris moi de ta maison à Padoue. Dekker même m'a prié de te demander un
plan de ta maison,
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de ton petit palais; il s'intéresse et s'amuse du palais hanté par les esprits et vendu à
si bon marché. Pense toujours à nous et sois pénétrée que le jour où je te reverrai en
Italie sera le plus beau jour de ma vie. Donne moi de tes nouvelles. Je n'écris à
personne. Dès que je serai plus à mon aise, je t'écrirai plus amplement. Il me serait
impossible de te faire comprendre notre position. Elle est des plus embrouillées, et
cela serait encore à supporter, mais intérieurement je ne suis pas à mon aise. Je suis
triste, je m'ennuie. Chère, pour nous tous je serais très heureuse de pouvoir retourner
en Italie, mais cette idée blesse Dekker; pourquoi je dois le ménager en parlant de
l'Italie. Edouard n'est plus si gai. Lui aussi, il aspire d'aller retrouver Fasola, lui aussi
il déteste la Hollande. Si nous sommes à nous trois, nous causons toujours de Milan.
Edouard dit toujours: Dès que j'ai gagné un peu d'argent je vais en Italie. Avec cette
idée là il irait à Java pour revenir à Milan.
Tout ce que je t'écris reste entre nous. Tu me comprends si bien. Comme tu as
bien fait à l'égard de ton mari; comme il t'aimera encore plus, si cela est possible. Je
suis sûre de ton bonheur. Vous, tous les deux, vous comprenez la route qu'il faut
marcher. Vous savez saisir le but de votre existence. Oui, je suis persuadée que le
bonheur se trouve sur la terre, mais bien peu de personnes savent le prendre au juste
moment.
La Nonni est grandie énormément; elle est aussi grande que moi. C'est l'enfant
gâtée de Dekker. Elle est si intelligente. C'est une aimable enfant. Edou est un garçon
charmant, mais il devrait être à Milan; il n'a rien ici, même pas le moyen de continuer
ses études. Il étudie à la maison, il se développe, mais il lui faudrait des études plus
sérieuses. Pour moi je n'aurais jamais dû quitter Milan. Edou était si bien en train.
Oh, les remords! Et note bien, je pensais bien faire. Mais qui sait ce qui arrivera
encore! Patience!
Salue ton mari et Madame Omboni pour moi et de grand coeur. Dis lui que sa
nomination m'a fait tant de plaisir, et qu'en tout je m'intéresse ce qui vous regarde.
Dekker ne sait pas que je t'écris à ce moment ci. Il est à Gand. Ce soir il reviendra.
Il a parlé là du libéralisme dans la vie ordinaire.
Je t'embrasse mille fois. Ecris moi, ma Loutjou chêre. Les enfants vous saluent
tous. Pense souvent à moi et crois moi toujours ton amie
Everdine.
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[27 december 1869
Verslag in Het Volksbelang]
27 december 1869
Kort verslag inzake Multatuli's voordracht d.d. 23 december in Het Volksbelang.
(U.B. Gent; fotokopie M.M.)
Het verslag is blijkbaar afkomstig van een bestuurslid van het Willems-fonds en
bevat ook mededelingen over andere werkzaamheden uit het najaar van 1869.
Voor de eerste maal werden ook dit jaar regelmatige voordrachten voor de leden
ingericht welke voortaan maandelijks zullen plaats hebben. - Reeds traden een paar
sprekers op, die elk in zijn vak onbetwistbaar de beste zijn, die wij nog in
Zuid-Nederland hoorden. - Cremer las op 25 november een zijner vertellingen Bruur
Jaopik en Multatuli sprak gisteren, 23 december, over het liberalismus in het
dagelijksch leven.
Groot was de bijval door beiden ingeoogst maar ons spijt het nog immer dat de
belangstelling onzer leden niet op de hoogte staat der belangrijkheid zulker
verstandelijke feesten en dat wij aldus onze pogingen om het beste te leveren niet
door allen naar waarde zien schatten.

[28 december 1869
Van den Rijn (CXV)]
28 december 1869
Bijdrage van Multatuli in de Opregte Dingsdagsche Haarlemsche Courant, no.
305. (Stadsbibliotheek Haarlem; fotokopie M.M.)

Van den Rijn, 27 December.
De ministeriële crisis in Beijeren is in de afgeloopen week geëindigd door de
benoeming van den heer von Braun, hoofdambtenaar bij het ministerie van
Koophandel, tot minister van Binnenlandsche Zaken. De portefeuille van Eeredienst
is opgedragen aan den minister van Justitie von Lutz. De nieuwe minister van
Binnenlandsche Zaken wordt gezegd de liberale beginselen te zijn toegedaan, hetgeen
ook reeds hieruit zou blijken, dat de ultramontaansche dagbladpers, de organen der
zoogenaamde patriotische partij, onmiddellijk hare aanvallen tegen het nieuw
geconstitueerde ministerie gerigt heeft. De Augsburger Post-Zeitung, die vroeger
verklaard had, dat zij zich met het denkbeeld van een nieuw ministerie von Hohenlohe
wel kon vereenigen, indien de twee afgetreden ministers en de heer von Schlör hun
ontslag ontvingen, zegt thans, na afloop der crisis, het volgende:
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‘Wij onthouden ons voorloopig met voordacht van elke verdere en vooral persoonlijke
beoordeeling. Er is reeds over de geheele zaak zoowel, als over verschillende
bijzonderheden, het noodige gezegd; wij nemen geen enkel woord daarvan terug,
maar laten het daarbij blijven. De patriotische partij heeft het niet verborgen gehouden,
welk oordeel zij over den prins von Hohenlohe en over den heer von Schlör velt, en
daarin is zeker geene verandering gekomen door het feit, dat die heeren na veelvuldig
aarzelen besloten hebben aanteblijven. Het ministerie heeft zich geconstitueerd; Z.M.
de Koning heeft zijne goedkeuring gegeven; het zal den 3den Januarij e.k. de Kamer
openen. - Wij gelooven, dat het nu in de eerste plaats de zaak der Kamer is om hare
verhouding tot het ministerie te doen kennen. Wat er ook geschieden moge en welken
keer de zaken ook mogen nemen, de patriotten zullen onverwrikt de zelfstandigheid
van hunnen Koning en van Beijeren en het welzijn van het land voor oogen houden.
Dat zal de maatstaf zijn, waaraan zij personen en verhoudingen, woorden en daden
scherp en naauwkeurig, zonder aarzelen en onpartijdig, en daarom ook onbedriegelijk
zullen toetsen. Leve de Koning! Leve Beijeren!’

[29 december 1869
Multatuli schrijft de firma Enschedé]
29 december 1869
Multatuli bericht de firma Enschedé, dat het werken aan de rubriek Van den Rijn
hem mishaagt, mede omdat er vaak weinig of niets van zijn inzendingen wordt
geplaatst, en biedt aan ‘periodieke opstellen van staatkundigen of
staathuishoudkundigen aard te leveren’.
Tekst niet bekend; zie echter de beantwoording door de firma Enschedé op 13
januari 1870.

[29 december 1869
Multatuli schrijft Causerieën XVIII]
29 december 1869
Multatuli schrijft voor De Locomotief te Semarang Causerieën XVIII. De tekst
wordt gepubliceerd op 15 februari 1870. Zie V.W. IV, blz. 297-306 en 734.
Het is de laatste van zijn Causerieën.

[30 december 1869
Brief van mevr. De Vletter aan Multatuli]
30 december 1869
Brief van mevrouw De Vletter aan Multatuli. Enkel velletje papier, tot het midden
van de keerzijde beschreven. (M.M.)
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Wel Edel Heer
Daar ik weder een brief van mijn man heb ontvangen zoo ben ik zoo vrij u de
copie daar van te zenden hij moest zijn papier weder verdeelen de eene helft was nu
voor den Heer Bergsma. Hij heeft niets bij zich mogen houden tot zelfs de portretten
van mij en de kinderen niet.
Daar de brieven zoo wat over een komen behalve eenige vermaningen aan de
kinderen zoo zend ik u alleen maar een copie van de brief aan den Heer Bergsma
Hopende dat UEd deze in welstand zult ontvangen en mij verder in uwe goedheid
en belangstelling aanbevelende ben ik met de meeste achting UEd dwd
W.J. de Vletter Kleyweg
ook de hartelijke groete aan uwe lieve huisgenooten
Rotterdam 30 Dec 1869

[Bijlage
Brief van Jacob de Vletter aan Bergsma]
Bijlage
Brief van J. de Vletter aan mr. J.J. Bergsma, d.d. 27 december 1869. Afschrift van
onbekende hand, door mevrouw De Vletter aan Multatuli gezonden bij brief van 30
december. Dubbel velletje postpapier, tot het midden van blz. 4 beschreven. (M.M.)
WelEdelen Heer J J Bersma
WelEdelen Heer!
Atvocaat te S'Hage.
Ingevolge UE verlangen, geef ik bij deze mijn bevinding alhier aan UE te kennen:
- Ik zit sedert mijn komst geheel alleen, heb door onderrigt, reeds goed den slag van
t spinnen weg, naar men zegt - maar de ‘on-dits’ misleiden wel eens, en er is
meermalen partijdig naar geoordeeld - Vooral s'avonds lees ik en ga ten 9 ure, soms
uit verveling vroeger ter rusten. Als altijd zijn mijn nachten een balsem voor de
gruwelijke wonde die men mij geslagen heeft, Als ik droom ben ik en famille, vermaak
mij met mijn kinderen enz, enz. Noch niet een keer is mijn rust door die ellendige
historie gestoord. Ik heb een brief van Ds. A: Réville uit Rotterdam ontvangen waarvan
de hoofdinhoud is: Dat Z: E: meldt vernomen te hebben dat (invloedrijke)? H.H.
zich vereenigen zullen den duur (lengte) van mijn vonnis te doen trachten te
verminderen ingeval ik mij goed enz, gedraag. Dit ziet natuurlijk op mijn oppositie
toen ik te Rotterdam preventif was en men zich aanmatigde, het geen hier zelfs niet
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geschiedt. Mr. de Cipier scheen vermaak te hebben om allen, veroordeeld of niet
tegelijk soldaatje te laten spelen, in plaats van wandelen UE begrijpt hoezeer dit de
meeste griefde te meer daar de bewaarder ook een gewezen onderoff: bij misstappen
de noodige? knoopen voegden en zie bij de eerste maal dat ik meezal doen gooi ik
die liefhebberij in duigen door te zeggen dat men geen recht had, mij (ongevraagd)
kunstjes te laten leeren. Terstond werd de exsercitie gestaakt en had ten gevolge dat
de tronies der Gevangenen weer afstaken bij die van den cipier van den bewaarder
instrukteur men heeft het mij ingepeperd Al mijn misdaden hebben de zelfde
argumenten tot fondament?! - Ik hoop en vertrouw dat UE volgens belofte niet zult
stilzitten, maar elke gepaste gelegenheid zult aangrijpen om mij uit deze ellende te
bevrijden. Gistren heb ik een belangstellend bezoek gehad van Ds Hamel pred: der
Waalsche gemeente alhier die door ziekte van zijn echtgenoot meer te Leyden vertoeft.
Bij 't heengaan betuigde ZE dat ik hem zeer tegenviel, daar hij mij in een zeer
neêrslachtige stemming verwacht had ZE stemde toe dat mijn gevoel zoo te
beheerschen zeer goed was enz; En UE weet toch dat ik zeer fijngevoelig ben, maar
zoo ik hieraan toegaf dan zou ik het verstandiger oordeelen om aan zulk een leven
een einde te maken. Neen ik misgun mijn vijanden ten minste deze zegepraal dat ik
van verdriet zou wegkwijnen.
Nu WelEdelen Heer, zelfs vele algemene geachte inwoners der rezidentie hebben
reeds getoond hoe zij over mijn vonnis denken. Ik vertrouw dus dat UE wel
aanhangers vinden zult; als Gij U wederzijds de billijke en ordelijke medewerking
van alle rechtschapene inroept
UEdwd
Jb de Vletter
Leeuwarden 27 Dec. 1869.

[31 december 1869
Artikel van Sentot in De Locomotief]
31 december
Artikel van Sentot tegen Van Lier in De Locomotief, Semarang. (Algemeen
Rijksarchief 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
Gezien het eendere pseudoniem is dit artikel kennelijk hetzelfde als dat van
Huisman in het Stuiversblad; zie 17 november 1869.
Het is niet ondenkbaar dat Multatuli zelf deze tekst naar Semarang heeft
opgestuurd.
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Een woord aan den heer J.C. van Lier.
WelEdele Heer.
Wat is dat een mooie brief, dien gij aan Multatuli geschreven hebt! Dat is eerst
dingtaal, zou de baker van mijn grootmoeder zeggen, hoewel het goede mensch reeds
lang ter ziele is. Wat slaat gij den spijker netjes op den kop! De
Javaan-Nutmaatschappijleden zeggen: Van Lier heeft Multatuli totaal verslagen;
lees slechts de Nieuwe Rotterdamsche Courant van den 18den October jl., en gij zult
zien dat Multatuli er om koud is. - Dat is waarlijk geen kleinigheid, dacht ik en
spoedde mij naar het koffiehuis om het bedoelde artikel te lezen. Ik vroeg de
Rotterdammer van Maandag... Jawel, hij was gevlogen. Een belangstellend lezer had
haar - wellicht in vergissing - medegenomen, ‘Mijnheer.’ sprak de kellner, ‘het doet
mij leed, heden morgen had hem nog een advokaat in de hand en nu moet ik u
teleurstellen; de krant is weg!’
Een paar dagen later werd ik door den heer Kappelman op straat staande gehouden,
die tot mij zeide: ‘hij is dood, morsdood.’ ‘Wie’ vroeg ik, ‘wie is dood?’ ‘Wel hij,
Multatuli.’
Verslagen door Van Lier
En zoo dood als een pier
Tot Kappelui's pleizier!

Eindelijk werd ik het bedoelde blad waarin uw letteren waren opgenomen machtig.
Na de lezing van Uw brief aan Multatuli werd mij alles duidelijk en ik had mij wel
voor het hoofd willen slaan wegens mijne vroegere domheid. Verbeeldt u, toen de
mare van den Gelderschen watersnood en den Enschedéschen brand tot mij doordrong,
tastte ik in mijn zak, om iets af te zonderen tot leniging der ramp, die ongelukkigen
overkomen. Wanneer ik een mensch in het water zag vallen, deed ik mijn best hem
er uit te halen - en vroeg iemand mij naar den naasten weg, dan wees ik hem terecht.
Voor de zwakken heb ik steeds partij getrokken; en het is nog geen maand geleden
dat ik een kind aan de mishandeling van een man onttrok. Dat was alles zeer dwaas
- maar ik had uwe letteren nog niet gelezen. Was ik vroeger met den inhoud bekend
geweest, dan had ik een poging gedaan om geld in te zamelen tot het engageeren van
een troep tooneelspelers, ten einde de treurenden in Gelderland en Enschedé wat op
te vroo-
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lijken. Bij de drenkelinggevallen, had ik den toeschouwers den raad moeten geven
onmiddelijk te gaan leeren...dansen; en het kind had ik maar moeten laten slaan, ook
al werd het doodgeslagen. Ik kon immers later eenige menschenvrienden vereenigen
om voor gezamenlijke rekening een koekebakkerij op te richten ten behoeve van het
nageslacht van het doodgeslagen kind. Dan kon later aan elk kind dat mishandeld
werd, gratis een koekje worden uitgereikt. Het middel was zeker zeer goedkoop en
heel menschlievend ook; maar uwe lumineuze ideeën lagen nog rustig te sluimeren
in de bovenkamer van uw hersenkast. Was de koningin van Spanje, Isabella, vóór
een paar jaren met den geest en de strekking van uwe letteren bekend geweest, zij
ware niet weggejaagd geworden. Zij zou een Spanjaard-Nutmaatschappij hebben
opgericht, en thans nog rustig op den troon zitten. Maar helaas, 't geheim een
mishandeld en verdrukt volk de kunst van lezen te leeren, lag nog diep op den bodem
van uw inktkoker verscholen.
Doch al is de openbaring van dat mysterie voor Isabella te laat geschied, het kan
den keizer van Frankrijk nog dienstig zijn. Ik raad u derhalve aan, een afschrift van
die missieve te zenden aan Napoleon III. Hij zal dankbaar zijn en u verheffen tot
senator; terwijl elke Franschman in u den redder van Frankrijk zal zien, zoo als ik
in u den redder van Insulinde zie.
Ook de Keizer van Rusland kan er uit leeren, wat hij voor de Polen moet doen om
ze te winnen. Evenzoo kan de koning van Pruissen er uit vernemen, wat de beste
methode is om de geannexeerde Staten tot rust en kalmte te brengen. Zelfs de Paus
zal in uw letteren den weg aangewezen zien om de Romeinen te verzoenen met zijn
Vaderlijk bestuur. Gij Van Lier, zijt een wegwijzer voor Koningen, Keizers en Heilige
Vaders. Uw roem is onsterfelijk! Eenmaal, ja eenmaal, terwijl de wormen aan uw
lijf knagen, zal er op Insulinde een standbeeld verrijzen, en de Insulindiërs zullen
op het voetstuk griffelen: ‘Wij werden mishandeld, verdrukt en uitgezogen door den
roofstaat tusschen Oost-Friesland en de Schelde, en één uit den roofstaat, bewogen
met ons lot, wilde ons leeren...lezen. Het is laag de zwakken te verdrukken, maar
nog lager de verdrukten te bespotten.’
Sentot.
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[31 december 1869
Anoniem artikel in De Locomotief]
31 december 1869
Anoniem artikel tegen Van Lier in De Locomotief, Semarang.
(Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage; fotokopie M.M.)
duitenplaterij: gepraat over bijzaken om de publieke aandacht af te leiden van de
hoofdzaak. De term is door Multatuli voor het eerst gebruikt in januari 1862; zie
V.W. II, blz. 199-201.
S.: het is mogelijk dat deze ondertekening wijst op Mr. Schook als auteur.
In de Nieuwe Rott. Courant van 19 October komt een ingezonden stuk voor van den
heer I.C. van Lier aan Multatuli, in antwoord op zijn antwoord, waarom hij niet
contribueert tot het schoolonderwijs op Java. Dat stuk overschrijven kunnen wij niet,
omdat het te groot is en al was dit niet het geval, dan wilden wij het niet. De toon
van dat stuk is onwellevend, om niet te zeggen gemeen. Het daarin voorkomende is
daarenboven onwaar. Multatuli heeft nooit iemand iets willen doen gelooven; hij is
niets gesteld op ‘geloof’; dat moest de heer Van Lier dunkt mij, duidelijk zijn. Indien
hij Multatuli's werken gelezen heeft mag hij zoo iets niet zeggen. Wat den toon
aangaat, hoort: ‘Wij nemen aan dat hij in Lebak goed heeft willen stichten en
mishandeld is; wij nemen aan, dat niet wraakzucht, ijdelheid, of eenig onedel doen
zijne pen bestuurt’ en verder: ‘Gesteld, dat Gij niet zoudt behoeven te schrijven voor
de kost’. Zijn werken worden genoemd des cris contre la societé. En zoo gaat dit
straattaalachtig fatsoenlijk geschrijf voort.
Aan Multatuli wordt verweten, dat hij geene middelen aan de hand heeft gegeven
om den toestand der Javanen te verbeteren; die vraag zou hem te praktisch zijn.
Het is gemakkelijk (zegt de heer van L.), als men eene goed gescherpte pen bezit
en zich niet aan taal of vorm stoort, over proletariaat, prostitutie, misbruik van sterken
drank, wanbestuur in Indië of iets dergelijks te schrijven en zeker èclat te maken. De
heer van Lier weet zeer goed, dat Multatuli op elke bladzijde van zijne geschriften
het middel aan de hand geeft, om den toestand van den Javaan te verbeteren, en dat
middel is: niet opbouwen, maar een einde maken aan de gruwelijke ongerechtigheden,
waarvan de Javaan het slachtoffer is. Ook zonder dat Multatuli zulks gezegd had,
moest de heer van Lier dat weten. Het kwaad geneest men door het weg te nemen
en niet door des lijders kinderen te leeren lezen. We treffen, helaas. ook hier weder
de

Multatuli, Volledige werken. Deel 13. Brieven en dokumenten uit de jaren 1868-1869

719
bekende duitenplaterij in volle mate aan. En dan die Maatschappij tot Nut van den
Javaan zelve. Wat heeft zij gedaan? Brochuretjes uitgedeeld en voorlezingen
gehouden; dat heeft zoo al jaren geduurd en zoo zal 't ook wel blijven. Heel aardig
keuvelen, heel gemoedelijk schrijven en niets doen, dat een einde kan maken aan
het schandaal daar ginds.
Het jachtmaken op den naam van philanthroop is nog altijd het stokpaardje van
sommige lieden in Nederland en dan dien naam te dragen is zoo'n zalvende
voldoening. Het staat zoo recht fatsoenlijk, vooral wanneer het gepaard gaat met
miskenning van anderen, wiens schoenen men niet waardig is hem na te dragen.
S.
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Biografische aantekeningen
Babut du Marès, Jules-Félix -: geb. Maastricht 17 januari 1827, overl.
Schaarbeek 22 november 1895. Groeide op in een franstalig milieu; verbleef in
de jaren '60 in Nederlands-Indië en vatte zijn indrukken en denkbeelden samen
in een tweedelige tendensroman waarin hij een dochter van Saïdjah ten tonele
voert: Félix Batel, ou la Hollande à Java (La Haye et Bruxelles, 1869). In 1878
huwde Babut met Jonkvrouw Catherine Palmer Nahuijs van Burgst, geb.
Soerakarta 22 maart 1828. Over zijn opmerkelijke, ofschoon literair weinig
belangrijke boek zie men de studie van Roland Mortier in het Bulletin de
L'Académie Royale de Langue et de Littérature Française, tome LV (1977) no.
2, p. 222-236.
Bergsma, Johannes Justinus -: geb. Utrecht 3 juni 1833, overl. 's-Gravenhage
5 september 1909. Studeerde te Utrecht rechten en theologie en promoveerde
er in beide studievakken, 1854 resp. 1857. Was enige jaren werkzaam bij het
Departement van Hervormde Eredienst; vestigde zich 1863 als advocaat en
procureur in 's-Gravenhage; trad in 1869 op als verdediger van Jacob de Vletter,
zowel in de strafzaak, als in het beroep van cassatie. Zijn Pleitrede inzake het
Openbaar Ministerie tegen Jacob de Vletter werd door hem in 1869
gepubliceerd.
Bokma, Toussaint -: geb. Sneek 1 april 1840, overl. aldaar 28 december 1916.
Was, evenals zijn vader, boekhandelaar te Sneek en tevens drukker en uitgever
van de Sneeker Courant. In de overlijdensakte, maar ook al in een vroege
advertentie, verschijnt zijn familienaam als Cool van Bokma. Hij behoorde tot
de meest progressieve liberale journalisten in Friesland.
Brink, Jan ten -: geb. Appingedam 15 juni 1834, overl. Leiden 19 juli 1901.
Studeerde theologie aan de rijksuniversiteit te Utrecht en promoveerde aldaar
in 1860 op een latijnse dissertatie over Coornhert, waarvan datzelfde jaar een
nederlandse vertaling verscheen. Hij had toen reeds een literair-historisch
geschrift over Bredero op
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zijn naam staan. Na huisleraar in Batavia te zijn geweest, werd hij in 1862 leraar
aan het gymnasium te 's-Gravenhage, en in 1884 hoogleraar Nederlandse
literatuurgeschiedenis te Leiden als opvolger van Jonckbloet. Onder zijn talrijke
publikaties is maar weinig van blijvende waarde.
Cremer, Jacobus Jan -: geb. Arnhem 1 september 1827, overl. 's-Gravenhage
5 juni 1880. Ofschoon opgeleid tot schilder en als zodanig ook korte tijd
werkzaam, ontwikkelde Cremer zich tot een veelgelezen prozaist, speciaal in
het genre van de dorpsnovelle. Mede doordat hij in staat was zijn gevoelige,
deels in dialekt gestelde verhalen met succes voor te dragen, behoorde hij tot
de weinige nederlandse auteurs die van hun werk konden leven. Met name zijn
bundels Betuwsche novellen (1857) en Overbetuwsche novellen (1857-77)
bereikten nog lang een groot publiek.
Dutillieux, Guillaume Alexandre -: geb. Rotterdam 24 maart 1817, overl. aldaar
23 maart 1897; zoon van een uit Duinkerken afkomstige paraplumaker; behoorde
met zijn broer Joseph Theodore tot de vrienden van Jacob van Vletter, en was
in diens proces een belangrijke getuige à décharge.
Dutillieux, Joseph Theodore -: geb. Rotterdam 10 oktober 1820, overl. aldaar
26 november 1890. Was letterkundige en publicist, en beijverde zich voor
gratieverlening aan de tot tien jaar tuchthuis veroordeelde Jacob de Vletter.
Dutillieux is waarschijnlijk éen van de auteurs van Physiologie van Rotterdam,
door twee Rotterdammers (1844).
Duyse, Herman van -: geb. Gent 15 november 1847, overl. aldaar 16 maart
1899; was een zoon van de stadsarchivaris van Gent, de vlaamse dichter Prudens
van Duyse; publiceerde 1868 anoniem een franse vertaling van Multatuli's Het
gebed van den onwetende; was later verbonden aan het Archeologisch Museum
te Gent, schreef een boek over zijn geboortestad Gand monumental et
pittoresque, en werd 1895 adjunct-conservator van het Wapenmuseum te Brussel.
Hij werkte mee aan verschillende dagbladen, met name aan La Flandre libérale.
Esser, Isaac -: geb. Buitenzorg 13 januari 1843, overl. Zeist 10 juni 1920.
Studeerde een tijdlang rechten, daarna Engels. Was aanvankelijk leraar, later
journalist en letterkundige. Orthodox protestant, erfgenaam van het Réveil.
Publiceerde in Noord en Zuid, juni 1868, een
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beschouwing tegen Multatuli, waarover Van Vloten zich in De Levensbode III
ontstemd betoonde. Onder de schuilnaam C. Terburch schreef Esser talrijke
novellen, onder de schuilnaam Soera Rana verschillende bundels gedichten.
Reeds door Busken Huet afgewezen, heeft dit werk de Nieuwe-Gids-beweging
niet overleefd.
Fennema, Hendrik -: geb. Sneek 28 augustus 1843, overl. Utrecht 8 oktober
1916. Was 1869-76 gemeente-secretaris van Sneek, 1876-87 notaris te Wommels,
daarna notaris te Sneek. Behoorde tot de notabelen die Multatuli najaar 1868
ontvingen en trachtten te helpen. In 1879 werd Fennema lid van de Provinciale
Staten van Friesland, in 1896 lid van de Eerste Kamer. In 1915 verhuisde hij
naar Utrecht.
Ghinst, Augustinus Josephus van der -: geb. Kortrijk 18 april 1813, overl. Brugge
9 januari 1886. Was op zijn zesde jaar wees; ontwikkelde zich door eigen
inspanning; werd leraar Frans en Latijn in de laagste klassen van het Atheneum
te Brugge; huwde met Juliette Fivé (1811-1893), uit welk huwelijk zeven
kinderen werden geboren; maakte in 1869 kennis met Multatuli en behoorde
een tijdlang tot diens vlaamse correspondenten. In 1910 publiceerde Dr. I. van
der Ghinst jr., zijn kleinzoon, het uitgaafje: Multatuli. Zeven brieven aan A. van
der Ghinst, te Brugge uit de jaren 1870-1871-1873 (Antwerpen z.j.); behalve
enige biografische gegevens vindt men hierin ook een portret.
Hartsen, jonkheer Frederik Anthony -: geb. Amsterdam 5 augustus 1838, overl.
Cannes 21 april 1877, volgde het gymnasium te Utrecht, studeerde wijsbegeerte
aan de rijksuniversiteit te Leiden, medicijnen te Utrecht, en hield zich daarna
diepgaand bezig met psychiatrische en botanische vraagstukken. Als t.b.c.-patient
ging hij in 1863 naar Cannes; daar ontmoette hij een katholieke engelse
onderwijzeres, met wie hij - inmiddels zelf katholiek geworden - trouwde. Hij
publiceerde talrijke brochures, meest op filosofisch gebied, en ontwikkelde zich
mede onder darwinistische invloed tot atheist. In 1869 had Hartsen een
verhouding met Marie Anderson, waaruit 25 april 1870 te Pau een zoon werd
geboren. Kort daarna verzoende hij zich weer met zijn echtgenote. Ofschoon
te Cannes wonende, publiceerde hij van 1872 af enkel nog in het Duits.
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Houwink Gz., Jan -: geb. Sneek 8 september 1833, overl. aldaar 24 februari
1907. Handelaar in wijnen en gedistilleerd. Lid van de vrijmetselaarsloge
‘Concordia Res Parva Crescunt’ in zijn geboortestad. Was najaar 1868 éen van
de initiatiefnemers om Multatuli te Sneek en elders uit te nodigen tot het houden
van voordrachten, en in die periode Multatuli's gastheer. Houwink was gehuwd
met Petronella Johanna Peeters, geb. Etten en Leur 6 juni 1838, overl. Sneek
24 maart 118.
Keller, Gerard -: geb. Gouda 13 februari 1829, overl. Arnhem 10 januari 1899.
Was stenograaf bij de Staten-Generaal, werkte sinds 1860 mee aan De
Nederlandsche Spectator, werd in 1864 redacteur van de liberale Arnhemsche
Courant. Keller had bij zijn tijdgenoten een zekere naam als novellist.
Lier, Israel Charles van -: geb. 's-Gravenhage 20 september 1833. Was
stenograaf der eerste klasse bij de Staten-generaal, en volgens eigen mededeling
in 1861 verbonden aan het 's Gravenhaagsch Weekblad; hij behoorde tot het
bestuur van de afdeling 's-Gravenhage der in 1866 opgerichte Maatschappij tot
Nut van den Javaan. Blijkens het bevolkingsregister vertrok Van Lier 9 december
1869 naar Batavia.
Raedt van Oldenbarnevelt, Hendrik Jan Antony -: geb. Amsterdam 13 augustus
1828, overl. 's-Gravenhage II januari 1903. Studeerde rechten en was raadsheer
bij het Provinciaal Geregtshof in Zuid-Holland ten tijde van het proces tegen
Jacob de Vletter.
Schook, Willem Ferdinand -: geb. 's-Gravezande 24 augustus 1832, overl.
Veendam, 7 februari 1878, was een van de zes kinderen van de beroepsmilitair
Jan Ferdinand Schook en diens zestien jaar jongere echtgenote Wilhelmina
Helena Alberti. Hij verloor vier jaar oud, zijn vader; de moeder slaagde erin
haar kinderen een goede opvoeding te geven. Ferdinand, zoals hij steeds werd
genoemd, studeerde rechten te Utrecht; in 1855 behoorde hij tot de groep
Corpsleden die een demokratisering doorvoerden; in 1858 promoveerde hij cum
laude op een privaatrechtelijk onderwerp. Sinds 1862 stond hij in contact met
Multatuli. Als advocaat vestigde hij zich 1865 te Harlingen, 1869 te Balk waar
hij inwoonde bij zijn oudere broer Frits die aldaar predikant was, en 1875 te
Veendam. In verschillende artikelen van zijn hand koos hij partij voor Multatuli.
(Vgl. J. Kortenhorst: Multatuli en Ferdinand Schook; in Over Multatuli I, 1978,
blz. 37-51).
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Stieltjes, Thomas Joannes -: geb. Leuven 19 mei 1819, overl. Rotterdam 23 juni
1878. Was officier bij de artillerie, verrichtte werkzaamheden als ingenieur in
Gelderland, daarna op Java; werd ontslagen na een conflict met de G.-G.; kreeg
1874 een eredoctoraat van de Rijksuniversiteit Leiden. (III, IV, V, X, XI).
Storm-van der Chijs, Anna Maria Margaretha -: geb. Delft 26 augustus 1814,
overl. aldaar 1 januari 1895. Ontving als dochter van een rijke thee-importeur
een verzorgde opvoeding, begeleidde al jong haar vader op buitenlandse reizen;
huwde 1843 de naar Utrecht beroepen delftse predikant Willem Storm (geb.
1808); na diens dood, twee maanden later, keerde Mienette Storm naar Delft
terug. Zij besteedde haar geestkracht en vermogen aan charitatief en sociaal
werk, streefde naar beroepsonderwijs voor meisjes, maakte studiereizen door
heel Europa inclusief Turkije en Rusland, werd principieel feministe, verbleef
1856-62 in Noord- en Midden-Amerika, en hield als een van de eerste vrouwen
openbare lezingen in en buiten Nederland. Zij nam deel aan het Internationaal
Congres te Amsterdam (1864) met een verslag over haar onderwijskundige
studiën, bracht in 1867 Thorbecke ertoe de HBS ook open te stellen voor meisjes,
polemiseerde met Marie Anderson over vrouwenemancipatie, en sprak op het
Taal- en letterkundig congres te Leuven (1869). Vereenzaamd na de dood van
haar huisgenote en begeleidster, werd zij de laatste levensjaren als zenuwzieke
verpleegd in het St. Jorisgasthuis te Delft.
Terpstra, Willem -: geb. Rotterdam 7 november 1828, overl. Leeuwarden 13
november 1895. Studeerde rechten en was Advocaat-generaal bij het Provinciaal
Gerechtshof in Zuid-Holland, ten tijde van het proces tegen Jacob de Vletter.
Werd later president van het Provinciaal Gerechtshof in Friesland.
Vletter, Jacob de -: geb. Rotterdam 29 juli 1818, overl. aldaar 6 juli 1872.
Onderwijzer en publicist; huwde 21 oktober 1846 met Wilhelmina Johanna
Kleyweg, uit welk huwelijk vier kinderen werden geboren; werd 1855 (uit 130
sollicitanten) gekozen als directeur van een opvoedingsinstituut; moest na een
conflict met een invloedrijk bestuurslid ontslag nemen; werd tabakshandelaar,
daarna praktizijn (zaakwaarnemer), in welke functie hij stuitte op eigenmachtig
optreden van ambtenaren. In 1867-68 ageerde hij voor zwemmen in het openbaar;
geverbaliseerd wegens schennis der eerbaarheid,
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werd hij augustus 1868 vrijgesproken; zijn uitdagende brochure ‘Openbare
executie of een koud bad voor politie en justitie’ zette veel kwaad bloed. In een
conflict tussen gemeentebestuur en groenteschippers gaf hij leiding aan hun
verzet. Eind oktober 1868, tijdens relletjes in de binnenstad, raakte De Vletter
er ongewild in betrokken. Met veertig anderen gearresteerd, werd hij in de
aanklacht d.d. 30 maart 1869 als de raddraaier aangemerkt. Ondanks de getuigen
à décharge en de voortreffelijke verdediging door Mr. J.J. Bergsma veroordeelde
het Provinciaal Gerechtshof in Zuid-Holland hem tot tien jaar tuchthuis; het
beroep van cassatie werd verworpen, het verzoek om gratie afgewezen. Het
proces-De Vletter was een cause célèbre, minder als blijk van klassejustitie,
dan wel van politiële rancune. Onder de honderden die diep verontwaardigd
waren over het optreden van agenten en rechters, en volstrekt overtuigd van De
Vletters onschuld, was ook Multatuli; hij bezocht hem tijdens zijn gevangenschap
in Den Haag, vond hem eigenwijs, zondeloosachtig, dus weinig sympathiek,
beloofde hem echter, hem en zijn vrouw te zullen bijstaan, en correspondeerde
nog met hem nadat hij naar Leeuwarden was overgebracht. Wat er daar met De
Vletter is gebeurd, is onduidelijk: hoewel hij zich aanvankelijk uitstekend hield,
was zijn toestand na twee jaar zó dat de resterende straftijd werd omgezet in
acht maanden cellulair; te Amsterdam echter stelde men hem na medisch
onderzoek begin maart 1872 in vrijheid. Als een doodziek man kwam hij bij
zijn broer in 's-Gravezande; vandaar ging hij naar Rotterdam, maar enkel om
er te sterven. (Vgl. Mr. H.C. Hazewinkel: Rondom het De Vletter-oproer.
Rotterdams Jaarboekje 1946, blz. 66-100, en 1947, blz. 173-218.)
Voo, Goose Weijnand van der -: geb. Rotterdam 6 april 1806, overl. aldaar 2
juni 1902. Vrijdenker, drankbestrijder, Saint-Simonist, strijder voor algemeen
kiesrecht. Ging op ruim 17-jarige leeftijd naar Brussel, vermoedelijk als
onderwijzer van de vierde rang, keerde 1830 vandaar terug; was 1838 oprichter
van een genootschap tegen drankmisbruik; is wschl. éen van de auteurs van
Physiologie van Rotterdam, door twee Rotterdammers (1844); vertaalde samen
met A.J. Nieuwenhuis in 1856 Het nieuwe Christendom door Claude Henri de
Sint-Simon, en 1860 De leer van Saint-Simon ontvouwd; was als vrijdenker
omstreeks 1858 actief in de vereniging ‘De
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Lichtstraal’, omstreeks 1869 in de vereniging ‘Het Algemeen Stemregt’;
redigeerde 1869-69 De Rotterdamsche Lantaren (tweemaal 12 afleveringen),
en publiceerde in de jaren 1887-90 Mijne Werken (2 delen).
Waal, Engelbertus de -: geb. 's-Gravenhage 27 november 1821, overl. aldaar 1
juli 1905. Was van 1837 tot 1858 werkzaam in Nederlands-Indië, sinds 1856
als Directeur van Middelen en Domeinen. Terug in Nederland sloot hij zich aan
bij Fransen van der Putte en werd juni 1868 minister van Koloniën in het door
Thorbecke samengestelde kabinet. Hij was gehuwd met M.A.T. van der Hucht,
een familielid van Tine.
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